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 : مة ادركزمقد  

 بسم اهلل الرمحن الرحوم

د ُمستٛمر ذم ٦م اًمنميٗم٦م ذم دمدّ ُم٤مُمل ذم احلقزات اًمٕمٚمٛمٞمّ اإلٕمل اًمِمٞمن اًمؽماث إ

إمم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل إمم ُمـ يّم٤مًمف إ، وحيت٤مج  ٦مخمتٚمػ اعمٞم٤مديـ وإصٕمدة اًمٕمٚمٛمٞمّ 

يدي أجٕمٚمف ذم ُمتٜم٤مول ٤مت شمرقمك هذا اجل٤مٟم٥م وشم٘مقم سمٜمنمه ًمتسرايمز وُم١مؾّم ُم

 اء اًمٙمرام-اًم٘مرّ 

ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمتقصمٞمؼ واًمٜمنم ذم  إذفجػ هتؿ ُمريمز اًمٜمّاوُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ 

ؾم٤ممه٧م ذم  اًمتلاث اًمٕمٚمٛمل ذهذه اعمديٜم٦م اعما٤مريم٦م سمٜمنم اًمؽّم  إذفجػ اًمٜمّ

ذم شمراصمٝم٤م  اً ٤مت ؾمقاءاعم٤ميض واحل٤مرض ذم رومد اًمٕمٚمقم اإلٟمس٤مٟمٞم٦م سمٛمختٚمػ اًمٜمٔمريّ 

 شمؿّ  اًمتل ٦مسمقاؾمٓم٦م اعمقؾمققم٦م اًمٕمٚمٛمٞمّ ُمٜمف  يسػماَ ً طمٞمك اعمريمز ٟمزراً ذي أاًم اعمخٓمقط

ؿمٙمؾ ؾمٚمسٚم٦م ، أو شمراصمٝم٤م احلدي٨م اًمذي ي٘مقم اعمريمز سمٜمنمه قمغم  ـماع ضمزء ُمٜمٝم٤م

 - وُمٜمف شما٤مرك وشمٕم٤ممم ٟمستٛمد اًمتقومٞمؼ واعمٕمقٟم٦م- ٦م ذم يمؾ قمٚمؿقمٚمٛمٞمّ 

 إذفجػ ُمريمز اًمٜمّ

 ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمتقصمٞمؼ واًمٜمنم 

 إذفجػ اًمٜمّ , اًمٕمراق





إزاحة السّتار عن حدّ اإلعصار 

رسالة يف بلىغ النساء            





 )بسم اهلل الرمحن الرحوم(

 متٝمٞمد:

ٞمالم د وآًمف اًمٓمّ الم قمغم حمٛمّ الة واًمّس اًمٕم٤معملم، واًمّّم  احلٛمد هلل رّب 

يـ- ٚمٕمٜم٦م اًمدائٛم٦م قمغم أقمدائٝمؿ أمجٕملم ُمـ أن إمم ىمٞم٤مم يقم اًمدّ ٤مهريـ، واًمّ اًمٓمّ 

ة قمالُم٤مت ـ يم٤مإلٟما٤مت يمر واخلٜمثك ـ قمدّ ـ يم٤مًمذّ  إٟمثكوسمٕمد ومٚماٚمقغ 

ٟمف ُم٤م ٕمالُم٤مت سمؾ أمّهٝم٤م هل قمالُم٦م اًمّسـ وأطمتالم واحلٞمض ـ وُمـ هذه اًمواإل

ـّ  ن مل ا وصٚم٧م إًمٞمف طمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًماٚمقغ وإاًماٚمقغ ًمدى اعمرأة اًمذي إذ هق ؾم

طمد شمٚمؽ اًمٕمالُم٤مت- أحيّمؾ ذه٤م 

٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ صمٛمرة سمدرضم٦م قم٤مًمٞم٦م ـ عم٤م يؽمشمّ وعم٤م يم٤مٟم٧م هذه اعمس٠مًم٦م ُمٝمٛم٦م 

 قمٛمٚمٞمّ 
ٍ
ٟمتج٧م ُمٜمف آراء خمتٚمٗم٦م ذم حتديده سمٕمد اًماٜم٤مء  ٦م ُمـ ضمٝم٦م وعم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ظمٗم٤مء

ٙم٤مل قمغم ُمٚمٝمؿ احل٘م٤مئؼ عمـ قمغم أصؾ وضمقده ـ وم٘مد قم٘مدٟم٤م اًمٕمزم ـ سمٕمد آشمّ 

٥م ذم هذه اعمس٠مًم٦م ًمٞمٙمقن ظمٚمص ًمف ُمـ أصٜم٤مف اخلالئؼ ـ قمغم شمّمٜمٞمػ يمتٞمّ أ

ّٓ قم اًمدّ ذظمرًا زم ي ؾمٚمٞمؿ-  ٚم٥ٍم ُمـ أشمك اهلل سم٘م يـ يقم ٓ يٜمٗمع ُم٤مٌل وٓ سمٜمقن إ

ـّ وأقمٜمل ُمـ اإلش إزاطم٦م اًمّست٤مر قمـ طمّد اإلقمّم٤مر»ؾمٛمٞمتف سمـ وىمد   قمّم٤مر ؾم
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وان يم٤من سمٛمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي يٕمٜمل طمد  ، س٤مء أي اًماٚمقغ اًمنمقملاًماٚمقغ ذم اًمٜمّ 

 ٟماٜمل قمغم ٤م ٟٓمّ ل ٕاخلروج ُمـ اًمّمال إمم أن شمٙمقن اُمرأة أي اًماٚمقغ اًمٓماّ 

ل يمام ٤مين دون إوّ ؼ اًمثّ ل واًماٚمقغ اًمنمقمل وم٘مد يتح٘مّ اًمتس٤موي سملم اًماٚمقغ اًمٓماّ 

ـّ  طمتالم واحلٞمض إٟمثك وىمد جيتٛمٕم٤من يمام ذم قمالُم٦م آاًماٚمقغ قمٜمد  ذم ؾم

واحلٛمؾ-  اإلٟما٤متو

: م ذم هذه اعمس٠مًم٦م ذم صمالصم٦م ُم٘م٤مصد وي٘مع اًمٙمال

ذم قما٤مئر إصح٤مب-  ل:ادقصد األو  

ذم سمٞم٤من ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة ذم اعم٘م٤مم-  اين:الث  ادقصد 

ذم ذيمر إىمقال ذم اعمس٠مًم٦م وأدًمتٝم٤م ُمع سمٞم٤من اًمرأي اعمخت٤مر-  الث:ادقصد الث  



 لادقصد األو  

 عبائر األصحاب

هـ( ذم اعم٘مٜمع: )--- وروي  380:ت)ـ طمٙمل قمـ اًمِمٞمخ اًمّمدوق +  0

ٞم٤مم، وقمغم اعمرأة إذا إذا اطمتٚمؿ اًمّّم  قمغم اًمّماّل »أٟمف ىم٤مل: ( قمـ أيب قماد اهلل )

ّٓ طم٤مو٧م اًمّّم  ّٓ أن شمٙمقن ممٚمقيم٦م وم٢مٟمف ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م مخ٤مر ـ إ أن  ٞم٤مم واخلامر، إ

  (0)شٞم٤ممأن ختتٛمر ـ وقمٚمٞمٝم٤م اًمّّم  حت٥ّم 

ل سم٤مًمّّمٞم٤مم اٗم٘م٦م اعمٕم٤مين ي١مظمذ اًمّّم وهذه إظما٤مر ُمتّ »وطمٙمل قمٜمف ذم اًمٗم٘مٞمف: 

 ،وإمم آطمتالم ،رسمع قمنمة ؾمٜم٦م أو مخس قمنمة ؾمٜم٦مأإذا سمٚمغ شمسع ؾمٜملم إمم 

ويمذًمؽ اعمرأة إمم احلٞمض، ووضمقب ذًمؽ قمٚمٞمٝمام سمٕمد آطمتالم واحلٞمض وُم٤م 

- (2)شىماؾ ذًمؽ شم٠مدي٥م

ٟمف ىمد أورد ذم يمت٤مب احل٩م رواي٦م إؾمح٤مق سمـ قمامر ذم أن احل٩م وطمٙمل قمٜمف أ

اعمرأة ذم اًمّمالة ، وأٟمف أورد أيْم٤ًم ذم سم٤مب أدب (3)جي٥م قمغم اجل٤مري٦م إذا ـمٛمث٧م

وٓ يّمٚمح ًمٚمحّرة إذا طم٤مو٧م ×:يقٟمس سمـ يٕم٘مقب قمـ أيب قماد اهللّ  رواي٦م

ّٓ أ ّٓ اخلامر إ ظمقل ٦م قمغم ضمقاز اًمدّ واي٤مت اًمداًمّ د اًمرّ وأٟمف أور (4)ش ن ٓ دمده إ

- 2.022، وُمـ ٓ حيرضه اًمٗم٘مٞمف 096اعم٘مٜمع:  (0)

 -2.022اًمٗم٘مٞمف:  (2)

- 2.435اعمّمدر ٟمٗمسف:  (3)

- 0.372اعمّمدر ٟمٗمسف:  (4)
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- (0)قمٚمٞمٝم٤م سم٤مجل٤مري٦م واٟم٘مٓم٤مع يتٛمٝم٤م وإىم٤مُم٦م احلدّ 

 ُمقرده٤م ومل ذم رواي٦م اًمِمٞمخ اًمّمدوق ىمد أسم٘مك يمّؾ  نّ وىمد اؾمتٔمٝمر سمٕمض أ

 - (2)ٟمف سم٤مًمت٤مزم يٚمزُمف اًمتٗمّمٞمؾ سملم آصم٤مر اًماٚمقغيٕمّٛمٛمٝم٤م إمم همػمه٤م وأ

ٟمف طمٙمؿ ذم سم٤مب هـ( أ 403:)ت (ـ وطمٙمل قمـ اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ) 2

٦م إذا سمٚمٖم٧م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من اعمحٞمض طمٙمؿ ُمـ سمٚمغ ذم ؿمٝمر رُمْم٤من سم٠من اجل٤مري

  (3. هت٤م ُمـ اًمّمقمٜم٤مء اًمِمٝمر اؾمت٘ماٚمتف ومل شم٘مض ُم٤م وم٤مصمأ

ٓ يرى وضمقب اًمّمقم  (ٟمف )اؾمتٔمٝمر سمٕمض ُمـ هذه اًمٕما٤مرة أ وىمد

ـّ  ٤مًمّتسع- أو سم سم٤مًمس

ّـ  نّ وطمٙمل قمٜمف أيْم٤ًم أٟمف يرى أ ظمقل سم٤مجل٤مري٦م شمسع اعمحٞمض وضمقاز اًمدّ  ؾم

اًمِمٞمخ  نّ اًمٕما٤مرة أّٟمف ئمٝمر ُمٜمف أواؾمتٜمت٩م ُمـ ذاك آؾمتٔمٝم٤مر وهذه ،(4)ؾمٜملم

ـّ  نّ ٕ ؛يمام شمرىدوق وهق ق سملم آصم٤مر اًماٚمقغ يمِمٞمخف اًمّّم اعمٗمٞمد يٗمرّ  اعمحٞمض  ؾم

 - (5)ظمقل ًمٞمس٤م ُمـ آصم٤مرهواًمدّ 

هـ( ذم مجؾ اًمٕمٚمؿ 436:ت) ()ـ وطمٙمل قمـ اًمسٞمد اعمرشم٣م 3

ن ف، وإٝمر يم٤من قمٚمٞمف صٞم٤مُمف يمٚمّ إذا أؾمٚمؿ اًمٙم٤مومر ىماؾ اؾمتٝمالل اًمِّم »--- واًمٕمٛمؾ: 

- 4.220اعمّمدر ٟمٗمسف:  (0)

- 088( . 7ضمتٝم٤مد واًمتجديد: اًمٕمدد )٦م آجمٚمّ  (2)

- 353اعم٘مٜمٕم٦م:  (3)

 - 747، 533اعم٘مٜمٕم٦م:  (4)

اإلجمّٚم(5) - 089( . 7واًمتجديد: اًمٕمدد )ضمتٝم٤مد٦م
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٤مم ص٤مم اعمست٘ماؾ، وٓ ىمْم٤مء قمٚمٞمف ذم اًمٗم٤مئ٧م، يم٤من إؾمالُمف وىمد ُمْم٧م ُمٜمف أيّ 

واؾمتٔمٝمر ُمٜمف ٟمٗمس  (0)شم إذا اطمتٚمؿ واجل٤مري٦م إذا سمٚمٖم٧م اعمحٞمضويمذًمؽ اًمٖمال

 (-)ُم٤م اؾمتٔمٝمر ُمـ يمالم أؾمت٤مذه اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد 

هـ( ذم اخلالف  461ت:( )) ـ وطمٙمل قمـ اًمِمٞمخ اًمٓمقد 4

صمؿ اّدقمك اإلمج٤مع قمٚمٞمف  ششمسع ؾمٜملم ـّ اًماٚمقغ ذم اإلٟم٤مث سم٤مًمّس  يراقمك ذم طمدّ »:

 - (2)قًٓ آظمرومل يذيمر ىم

جيقز ذه٤م اًمٕم٘مد قمـ ٟمٗمسٝم٤م أو  اًّمتلاجل٤مري٦م  وطمدّ »قمٜمف ذم اًمٜمٝم٤مي٦م:  وطمٙمل

 - (3)شجيقز ذه٤م أن شمقزم ُمـ يٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م شمسع ؾمٜملم ومّم٤مقمداً 

ـّ ضمٚمّ إن اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م سمٕمض ذه اًمٕما٤مرة ٓ رسمط ذه٤م سم٤مًماٚمقغ وإوه  ٦م ؾم

  اًماٚمقغ-

٦م وأُم٤م اًماٚمقغ ومٝمق ذط ذم وضمقب اًمٕما٤مدات اًمنمقمٞمّ »وىم٤مل ذم اعماسقط: 

  -(4)ش ه--- واعمرأة شماٚمغ قمنم ؾمٜملمطمدّ و

مخس قمنمة  ُمتك سمٚمغ اًمٖمالم أو اجل٤مري٦م»وطمٙمل قمٜمف ذم يمت٤مب احلدود ُمٜمف: 

  -(5)ش أٟمزل أو مل يٜمزل ا ؾمٜم٦م وم٘مد سمٚمغ ؾمقاء

                                                           
 - 3.57رؾم٤مئؾ اعمرشم٣م:  (0)

 - 3.382اخلالف:  (2)

 - 468اًمٜمٝم٤مي٦م:  (3)

 - 0.266اعماسقط:  (4)

 - 284ـ  2.283اعماسقط:  (5)
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وذم اإلٟم٤مث شمسع  ومحّده--- ـّ ٤م اًمّس وأُمّ »يمت٤مب احلجر ُمٜمف:  وطمٙمل قمٜمف ذم

 - (0)شؾمٜملم وروي قمنم ؾمٜملم

سمٚمقغ  وطمدّ »هـ(:  480ت:) () اجـ وطمٙمل قمـ اًم٘م٤ميض اسمـ اًمؼمّ  5

 - (2)شاعمرأة شمسع ؾمٜملم

هـ( ذم مخس  561)ت: (قد )ـ وطمٙمل قمـ اسمـ محزة اًمٓمّ  6

وذم يمت٤مب  (3)شوسمٚمقغ اعمرأة سم٠مطمد ؿمٞمئلم: احلٞمض ومت٤مم قمنم ؾمٜملم»اًمقؾمٞمٚم٦م: 

 - (4)شومّم٤مقمداً وسمٚمقغ اعمرأة يٕمرف سم٤محلٞمض أو سمٚمقهمٝم٤م شمسع ؾمٜملم »ٙم٤مح: اًمٜمّ 

ذم  ـّ اًمّس  وطمدّ »هـ(:  585ت:( )ـ وطمٙمل قمـ اسمـ زهرة احلٚمال ) 7

 - (5)شمج٤مع اعمِم٤مر إًمٞمف٦م، وذم اجل٤مري٦م شمسع ؾمٜملم سمدًمٞمؾ اإلاًمٖمالم مخس قمنمة ؾمٜم

واعمرأة شمٕمرف سمٚمقهمٝم٤م »هـ(:  596ت:( )دريس )ـ وطمٙمل قمـ اسمـ إ 8

ؿ يم٤مٟم٧م رؿمٞمدة ؾمٚمّ --- أو سمٚمقغ شمسع ؾمٜملم--- وم٢مذا سمٚمٖمتٝم٤م وُمـ مخس ـمرائؼ

ن شمٕم٘مد قمغم ٟمٗمسٝم٤م قم٘مد أ ذه٤م، وهق سمٚمقهمٝم٤م اًمقىم٧م اًمذي يّمّح إًمٞمٝم٤م ُم٤م اًمقّص 

- (6)ش٦مقمنميّ  صمٜمّل ٙم٤مح وحيّؾ ًمٚمإمؾ اًمدظمقل هب٤م سمٖمػم ظمالف سملم اًمِمٞمٕم٦م اإلاًمٜمّ 

- 8.20اعماسقط:  (0)

- 0.367اًمنائر:  (2)

- 037اًمقؾمٞمٚم٦م:  (3)

- 310اًمقؾمٞمٚم٦م:  (4)

- 2.009ب: اعمٝمذّ (5)

- 250زوع: همٜمٞم٦م اًمٜمّ  (6)
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: هـ( ذم اجل٤مُمع689ت:())ـ وطمٙمل قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد احلكّم  9

 (0)شوختتص اعمرأة سم٤محلٞمض وسمٚمقغ قمنم ؾمٜملم»

قمٜمد »--- ذم اًم٘مقاقمد:  (726)ت:( ـ وطمٙمل قمـ اًمٕمالُم٦م ) 01

وذم  (2)شاًماٚمقغ، وهق حيّمؾ --- أو سمٚمقغ اًمّمال مخس قمنمة ؾمٜم٦م وإٟمثك شمسٕم٤مً 

- (3)شوإٟمثك سمٛميض شمسع ؾمٜملم قمٜمد قمٚمامءٟم٤م»اًمتذيمرة: 

ـمٜم٤مب- ٙمتٗمل هبذا اعم٘مدار ُمـ يمٚمامت قمٚمامئٜم٤م ًمْمٞمؼ اعمج٤مل قمـ اإلوٟم

واًمنمائع ٓ شمٚمزم إّٓ»اسمـ طمزم ذم اعمحغّم:  ء اًمٕم٤مُّم٦م وم٘م٤ملوأُم٤م قمٚمام

- (4)شذًمؽ ًمٚمرضمؾ واعمرأة يمّؾ  -قم٤مُم٤مً  سم٤مإلطمتالم--- أو سمتامم شمسٕم٦م قمنم

ّـ  نّ ح اًمٙماػم سمٕمد أن ذيمر أوىم٤مل ذم اًمنّم  اعمرأة هق مخس اًماٚمقغ ًمٚمرضمؾ و ؾم

 وأسمق يقؾمػ وحمٛمد- ٤مومٕمّل واًمِّم  وزاقمّل وهبذا ىم٤مل إ»قمنمة ؾمٜم٦م: 

ك طمتّ  رومع اًم٘مٚمؿ قمـ اًمّماّل »حلدي٨م  ـّ ًمٚماٚمقغ ُمـ اًمّس  طمدّ وىم٤مل داود: ٓ

هذا اخلؼم- وهذا ىمقل ُم٤مًمؽ، وىم٤مل واصما٤مت اًماٚمقغ ًمٖمػمه خي٤مًمػ ش حيتٚمؿ

إطمدامه٤م  وٕيب طمٜمٞمٗم٦م ذم اًمٖمالم روايت٤من -أصح٤مسمف ؾماع قمنمة أو صمامين قمنمة

 نّ اجل٤مري٦م ؾماع قمنمة سمٙمؾ طم٤مل ٕو ؾماع قمنمة واًمث٤مين )يمذا( صمامين  قمنمة 

- 053اجل٤مُمع:  (0)

- 0.383اًم٘مقاقمد:  (2)

 - 2.75ذيمرة: اًمتّ  (3)

وُم٤م سمٕمده٤م-  88 أٟمٔمر اعمحغم :  (4)
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ّٓ  احلدّ  - (0)شٗم٤مق ومٞمام دون هذاٗم٤مق وٓ اشمّ سمتقىمٞمػ أو اشمّ ٓ يثا٧م إ

ـّ يتحّ٘مؼ ٦م وا٤مومٕمٞمّ اًمِّم ىم٤مل و111»٦م: وىم٤مل اسمـ ُمٖمٜمٞمّ  حلٜم٤مسمٚم٦م إّن اًماٚمقغ سم٤مًمّس

 جل٤مري٦م-ؾمٜم٦م ذم اًمٖمالم واسمخٛمس قمنمة 

 ومٞمٝمام- ٦م:ؾماع قمنمة ؾمٜم٦ماعم٤مًمٙمٞمّ ىم٤مل و 

- (2)شجل٤مري٦مذم ا ٦م صمامن قمنم)يمذا( ذم اًمٖمالم و ؾماع قمنمةاحلٜمٗمٞمّ ىم٤مل و

 ادقصد الثاين

 يف بوان مقتىض القاعدة يف ادقام

إذا ومرض شمٕم٤مرض اًمرواي٤مت ومٞمٜماٖمل اًمرضمقع إمم ُم٤م شم٘متْمٞمف اًم٘م٤مقمدة ُمـ 

ـ ومٞمٜماٖمل أن  ن مل يٙمـ هٜم٤مك أصؾ ًمٗمٔمّل إصؾ اًمٚمٗمٔمّل أو إصؾ اًمٕمٛمكّم ـ إ

ر ُم٤م شم٘متْمٞمف اًم٘م٤مقمدة ذم اعم٘م٤مم- ٘مرّ ٟم

، وإصؾ وأظمرى ذم إصؾ اًمٚمٗمٔمّل  اًمٕمٛمكمّ واًمٙمالم شم٤مرة ي٘مع ذم إصؾ 

ّٓ  ن يم٤من ُمت٠مظمرًا قمـ إصؾ اًمٚمٗمٔمّل وإ اًمٕمٛمكمّ  ُمف ًم٘مٍم اًمٙمالم ومٞمف أٟم٤م ٟم٘مدّ  إ

ومٜم٘مقل:  سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم إصؾ اًمٚمٗمٔمّل 

 مقتىض األصل العميل

ذم اعم٘م٤مم سمّمقرشملم:  ر اًمِمّؽ وٟمتّمقّ 

ـّ أورة األوىل: الص   ـّ  ن ٟمٕمٚمؿ سم٠من ؾم اًمت٤مؾمٕم٦م ُمثاًل وأٟمف إذا  اًماٚمقغ هق ؾم

وُم٤م سمٕمده٤م-  502 اٟمٔمر اًمنمح اًمٙماػم : (0)

 - 311: اًمٗم٘مف قمغم ُمذاه٥م اخلٛمس٦م (2)
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طمٙم٤مُم٤ًم اَ ً يم٤مٟم٧م أؾمقاء _ ًمسـ صمات٧م ذه٤م مجٞمع ًمقازم اًماٚمقغوصٚم٧م إمم هذا ا

٦م ٦م صالة اعم٠مُمقُم٦م سم٤معمرأة اًما٤مًمٖم٦م إذا ىمٚمٜم٤م سمٕمدم ذقمٞمّ ٦م يمّمحّ ٦م أو ووٕمٞمّ شمٙمٚمٞمٗمٞمّ 

ـّ ومٕماًل أ _قما٤مدات اًمّماّل  ّٓ أّّن٤م شمِمّؽ ذم أّّن٤م وصٚم٧م إمم هذا اًمس - ٓ وإ

٦م- ٞمّ وهذه ؿماٝم٦م ُمقوققم

قرة يٛمٙمـ أن ٟمجري اؾمتّمح٤مب قمدم اعمقوقع ًمٚمحٙمؿ وذم هذه اًمّّم 

ـّ  اًمنمقمّل   ـّ أو ٟمٗمس اًماٚمقغ إذا ىمٚمٜم٤م سم٠من اًمّس _اًمت٤مؾمٕم٦م  وهق اًمقصقل ًمس

- بعىنو تعالى_ قمالُم٤مت اًماٚمقغ ٓ أٟمف هق اًماٚمقغ وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽيمٖمػمه ُمـ 

أطمٙم٤مم وسم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمٜمف جيري اؾمتّمح٤مب قمدم طمدوث آصم٤مر اًماٚمقغ ُمـ 

ص٤مًم٦م اًمؼماءة إّٓ أن أص٤مًم٦م اًمؼماءة شمٙمٚمٞمٗمّٞم٦م، وسم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمٜمف دمري أ ٦م أوووٕمٞمّ 

قمغم اخلالف ذم شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م _٦م وم٘مط ذم إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞمّ  دمري قمٜمد اًمِمّؽ 

٦م- واًمؽمشم٥م سملم هذه إصقل ٦م ـ دون إطمٙم٤مم اًمقوٕمٞمّ ًمزاُمٞمّ ػم اإلًمألطمٙم٤مم هم

  يمام هق واوح-ـمقزّم 

ـّ اًماٚمقغ وأ ذم أنّ  ٟمِمّؽ ن أورة الثاىوة: الص   ـّ اًمت٤مؾمٕم٦م ُمثاًل هق ؾم ٟمف هق ؾم

 اًماٚمقغ ، وسم٤مًمت٤مزم ومسقف شمِمّؽ ذم أّّن٤م اًمذي ضمٕمٚمف اًمِم٤مرع قمالُم٦م قمغم ّـ اًمّس 

ا٦م ٦م صم٤مسمت٦م ذه٤م أوٓ ّٕن٤م ُمؽمشمّ ٦م أو اًمقوٕمٞمّ طمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞمّ سم٤مًمٖم٦م أو ٓ وذم أّن إ

قمغم اًماٚمقغ اًمذي هق ُمِمٙمقك احلّمقل- 

ضمري٤من أص٤مًم٦م اًمؼماءة ـ ُمع قمدم ؿماٝم٦م ذم قرة ٓ وذم هذه اًمّّم 

اؾمتّمح٤مب قمدم  نأ٦م، يمام اًمتٙمٚمٞمٗمٞمّ  إطمٙم٤مم اًمِمؽ ذم قمٜمد ؾمتّمح٤مب ـاإل
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يمالمه٤م جيري٤من:  واًمٙمكمّ  اجلزئّل  احلٙمؿ اًمنمقمّل 

ومات٘مري٥م أٟمف ي٘مٓمع سمٕمدم صماقت احلٙمؿ اًمنمقمل ذم طم٘مٝم٤م ىماؾ ل: ا األو  أم  

ف ذم طم٘مٝم٤م ومٜمستّمح٥م قمدُمف- ًمس٤مسمٕم٦م ُمثاًل، وأن ٟمِمّؽ ذم صماقشما

يتٜم٤مول  ذم اجلٕمؾ اًمنمقمل هؾ هق وؾمٞمع ٜم٤م ٟمِمّؽ ٟمّ ومٛمـ ضمٝم٦م أوأما الثاين: 

ؾمٜم٦م ُمثاًل أو  صمالث قمنمةّن٧م ّت٤مؾمٕم٦م ُمـ قمٛمره٤م يمام يتٜم٤مول اًمتل أّن٧م اًماًمتل أ

ٟمٜم٤م ٟمِمؽ ذم صماقت اجلٕمؾ تٜم٤مول ؾمقى إظمػم ومٚمٜم٤م أن ٟم٘مقل: إهق وٞمؼ ومال ي

ٚم٧م اًمت٤مؾمٕم٦م ومل شمٙمٛمؾ صمالث قمنمة ؾمٜم٦م ُمثاًل- اًمنمقمل اًمٙمكم ذم طمؼ اًمتل أيمٛم

ٕمؾ ذم صدر اإلؾمالم ومٜمستّمح٥م ّن٤م ُمتٞم٘مٜم٦م سمٕمدم صماقت هذا اجلوطمٞم٨م إ

ؾمٜم٦م ذم  صمالث قمنمةل ـ هل يمقن اًماٚمقغ سم٢ميمامل وٟمتٞمجتف ـ يمٜمتٞمج٦م إوّ  قمدُمف،

اعمث٤مل- 

٦م ؾمتّمح٤مب ذم إطمٙم٤مم اًمٙمٚمٞمّ وهبذا ٟمٕمرف أن اًم٘م٤مئؾ سمٕمدم ضمري٤من اإل

يٜماٖمل ًمف أن  (0)(ؼ اخلقئل )( وؾمٞمد ُمِم٤مخيٜم٤م اعمح٘مّ اًمٜمراىمل )ؼ يم٤معمح٘مّ 

ٟمٙمت٦م قمدم اجلري٤من قمٜمدهؿ هل اسمتالء اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء  جيريف هٜم٤م: وذًمؽ ٕنّ 

سمتالء ّمح٤مب قمدم اجلٕمؾ اًمقؾمٞمع واًمزائد يم٤ماعمجٕمقل سم٤معمٕم٤مرض وهق اؾمت

ؾ ػّم ُمـ ىماؾ ٟمٗمسف سم٤مؾمتّمح٤مب قمدم اجلٕماؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء ٟمج٤مؾم٦م اعم٤مء اعمتٖم

- (2)ج٤مؾم٦مائد واًمقؾمٞمع ًمٚمٜمّ اًمز

- 36.  3، واٟمٔمر ُمّما٤مح إصقل: 377طمٙم٤مه قمٜمف اًمِمٞمخ إقمٔمؿ ذم اًمرؾم٤مئؾ:  (0)

 - 74.  6ٜمت٘مك إصقل: ُم (2)
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ف هؾ يٛمٙمـ اضمراء اؾمتّمح٤مب هذا يمٚمف ٓ ؿماٝم٦م ومٞمف، وإٟمام اًمٙمالم ذم أٟمّ 

قمدم اعمقوقع أو ٓ؟ 

ٛمٙمـ يمٙمّؾ ف ٓ يٟمّ فمٚمف( ذم اًمٗم٘مف آؾمتدٓزم أ ؾمت٤مذ )ُمدّ ذيمر ؿمٞمخٜم٤م إ

وهذا  إىمّؾ  ـّ ن ٟمجري اؾمتّمح٤مب قمدم اًمّس ؿماٝم٦م ُمٗمٝمقُمّٞم٦م وذًمؽ ّٕٟم٤م إُم٤م أ

 -(0)إيمثر وهذا سم٤مـمؾ أيْم٤ًم ًمٚمٞم٘ملم سم٤مرشمٗم٤مقمف ّـ أو قمدم اًمّس  سما٘م٤مئفسم٤مـمؾ ًمٚمٞم٘ملم 

أىمقل: أو ًمٚمج٤مُمع سمٞمٜمٝمام )وهق ُم٤م أريد ُمـ ًمٗمظ اًماٚمقغ( وهذا سم٤مـمؾ أيْم٤ًم  

إصؾ سمٚمح٤مفمف ُمثات٤ًم ومال جيري  ف ًمٞمس ُمقوققم٤ًم ًمألطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ومٞمٙمقنٕٟمّ 

ن ىمٚمٜم٤م سمجري٤من اؾمتّمح٤مب اًمٙمكم ُمـ اًم٘مسؿ اًمث٤مين ـ - وإ

تٙمٚمٞمػ ُمـ طم٤مل سم٘مٞم٦م قمالُم٤مت اًم إذا سمٜمٞمٜم٤م قمغم أّن اًمقصقل ًمٚمّت٤مؾمٕم٦م طم٤مًمف و

طمٞم٨م إّن٤م ًمٞمس٧م سمٚمقهم٤ًم وإٟمام هل دًمٞمؾ قمغم اًماٚمقغ أُمٙمـ إضمراء اإلؾمتّمح٤مب 

اًمٚمٖمقي وهل طم٘مٞم٘م٦م اًماٚمقغ هل ُمٕمٜم٤مه  نّ مجٕم٤ًم ُمـ اًمٕمٚمامء ىمد ذهاقا إمم أ نّ وم٢م

ُمـ طمّد اًمّّما٤م إمم طمّد أن خترج اعمرأة هب٤م  اًمتلن يٓم٠م أو شمقـم٠م واًم٘م٤مسمٚمٞم٦م قمغم أ

حتّمؾ سمسا٥م  اًمتلاًمرضمقًم٦م و ا٤م إمم طمدّ اًمّّم  طمدّ  شمٙمقن اُمرأة واًمرضمؾ ُمـ

ن اعمٜمل- شمٙمقّ 

ٟم٤م ضمدّ   وممـ ذه٥م ًمف ُمـ قمٚمامءٟم٤م   زري٦م اعم٠مـ ذه٥م إمم هذا اًمرأي ُمـ اًمٕم٤مُمّ وممّ 

- 0.08اعمّمدر ٟمٗمسف:  (0)
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وطمٗمٞمده اجلد  (2)ص٤مطم٥م اجلقاهر ضمّدٟم٤م وشمٚمٛمٞمذه (0)يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ضمٕمٗمر اًمِمٞمخ

وهمػمهؿ-  (3)اًمِمٞمخ قمكم آل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء

اًم٘م٤مسمٚمّٞم٦م وعم٤ّم ص٤مر ٟم٤م يمٜم٤م ٟمتٞم٘مـ سمٕمدم طمّمقل هذه وسمٜم٤مءًا قمغم هذا ٟم٘مقل: إ

٤مرع ضمٕمٚمٝم٤م اًمِم ذم أنّ  ذم طمّمقذه٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمِمّؽ  ٟمِمّؽ  قمٛمر اًمٗمت٤مة اًمت٤مؾمٕم٦م

 ٓ ومٜمستّمح٥م قمدُمٝم٤م-  وقمالُم٦م أ

ئمٝمر ُمـ يمالُمف سمٕمد  قمغم ُم٤م_( ص٤مطم٥م اجلقاهر )ضمّدٟم٤م  وىمد اؾمتدّل 

ك قمقمغم هذا سم٠من اًماٚمقغ ًمٞمس ًمف ُمٕمٜمك ذقمل طمتك شمدّ  _ رـ واًمتدسمّ اًمتٛمٕمّ 

ُمـ محؾ اًمٜمّمقص قمغم اعمٕمٜمك  وقمٚمٞمف ومالسمدّ  احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ومٞمف واًمقوع ًمف

اًمٜمّمقص سمٜم٤مءًا قمغم هذا اًماٞم٤من  اعمٓمٚمقب ٕنّ  وسمذًمؽ يتؿّ  ماًمٚمٖمقي اًمذي شم٘مدّ 

- (4)هذا اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي شمٙمقن ىمد ضمٕمٚم٧م هذه إُمقر قمالُم٤مت قمـ

٤مل ًماٞم٤مٟمف يمام ٓ جم٤مل ًمتح٘مٞمؼ يمالُمف هذا ٓ خيٚمق ُمـ شم٠مُّمؾ ٓ جم نهذا همػم أ

ق صحتف ذم سمٕمض اًمٕمالُم٤مت احلؼ ذم هذا اعمٓمٚم٥م سمذيمر أدًم٦م اًمٗمري٘ملم واحلؼ ه

ـّ _ٓ يمٚمٝم٤م  - _اًمٗمت٤مة يمس

ٚم٥م ًمتٗمّرع سمٕمض اًمثٛمرات ًمتٗم٤مت إمم هذا اعمٓمطم٤مل: يٜماٖمل آ وقمغم يمّؾ 

اٟمٔمر يمِمػ اًمٖمٓم٤مء ُماح٨م اًمنمائط اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمتٙمٚمٞمػ اًمنمط إول اًماٚمقغ-  (0)

- 26.4اجلقاهر:  (2)

- 97. 4إطمٙم٤مم:  (3)

- 7- ح2.069اًمقؾم٤مئؾ:  (4)
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ٟمف سمٜم٤مءًا قمغم هذه اعم٘م٤مًم٦م ومسقف ٓ يٛمٙمـ اؾمتّمح٤مب قمدم اجلٕمؾ ُمٜمٝم٤م أقمٚمٞمف 

قمغم هذا ذم طمدود اجلٕمؾ ؾمٕم٦م ووٞم٘م٤ًم: وم٢من طمدوده  إذ ٓ ؿمّؽ  اًمزائد يمام شم٘مّدم 

ـّ اًمِمّؽ ذم أّن اعمجٕمقل أ هل اًماٚمقغ سمٛمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي وإٟمام  ُم٤مرة هؾ هق ؾم

ف ُمـ إصؾ ٕٟمّ ُم٤مرة همػم ٟم٤مومع اؾمتّمح٤مب قمدم ضمٕمٚمف أ و،  همػمه اًمت٤مؾمٕم٦م أو 

اعمثا٧م يمام هق واوح- 

ام شمٙمقن ٟمّ قمٚمٞمف وم٤مًمِماٝم٦م ٓ شمٙمقن ُمٗمٝمقُمّٞم٦م وإ وُمٜمٝم٤م ُم٤م ذم ُم٘م٤مُمٜم٤م ُمـ أٟمف سمٜم٤مءاً 

اعمقوققم٤مت  هذه اًمِماٝم٦م هق اًمٕمرف واًمنمع وم٢منّ  واعمرضمع ذم طمّؾ  ٦م،ُمّمداىمٞمّ 

ف ـم٤مهر ٦م سوم٦م يم٤معم٤مء اعمحٙمقم قمٚمٞمف سم٠مٟمّ ٦م سوم٦م يم٤مًمّمالة أو قمرومٞمّ ُم٤م ذقمٞمّ إ

اعماٜمك يم٤مًماٚمقغ سمٜم٤مءًا قمغم هذا  ٦م ذات حتديد ذقمّل ُم٤م قمرومٞمّ ثاًل، وإر ُموُمٓمٝمّ 

اًمِم٤مرع ضمٕمؾ ذه٤م قمالُم٤مت يم٤مإلؾمتؼماء  ٕنّ _واحلٞمض سمؾ واًماقل واعمٜمل 

_.وهمػمه

٤م اًمث٤مين وم٤معمرضمع وأُمّ  ، ٤م اًم٘مسؿ إول وم٤معمرضمع ومٞمٝم٤م هق اًمِم٤مرع ومحس٥مأُمّ  

٤م أُمّ  :نمع وهمػمه٤م اًمث٤مًم٨م وم٤معمرضمع ومٞمٝم٤م هق اًموأُمّ  ، ومٞمٝم٤م هق اًمٕمرف ومحس٥م

ف يدرك اٟمٓما٤مق اعمقوقع قمغم وأُم٤م همػمه ومألٟمّ  اًمنمع وما٤مقمتا٤مر ضمٕمٚمف قمالُم٤مت ًمف

ن يم٤من ئمٝمر ُمـ اعم٠مزري ال اؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٕمالُم٤مت اًمنمقمٞم٦م ،وإسمٕمض اعمّم٤مديؼ سم

ذم اًمّمال خيرج هب٤م قمـ طم٤مًم٦م ظمالف ذًمؽ طمٞم٨م ىم٤مل: )اًماٚمقغ ىمقة حتدث 

ة ٓ يٕمرومٝم٤م أطمد ومجٕمؾ اًمِم٤مرع ذه٤م وشمٚمؽ اًم٘مقّ  ٦م،٦م إمم طم٤مًم٦م اًمرضمقًمٞمّ اًمٓمٗمقًمٞمّ 

ّٓ  نّ قمك أدّ هب٤م قمغم طمّمقذه٤م( وم٤م قمالُم٤مت يستدّل  ُمـ اًمِم٤مرع-  اًماٚمقغ ٓ يٕمٚمؿ إ
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( اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ) شمٕمرف اًمٜمٔمر ومٞمام ذيمره اجلدّ ومما ذكرىا 

وإن يم٤من أُمرا قمرومٞم٤م سم٤مٕصؾ ًمٙمٜمّف  اًماٚمقغ واًمرضورة نّ طمٞم٨م ذيمر ُم٤م طم٤مصٚمف أ

٦م ومٞمٝم٤م وم٢من يم٤مٟم٧م اًمِماٝم٦م ُمٗمٝمقُمٞمّ  وُمع اًمِمّؽ  حديد اًمنمقمل،سم٤مًمتّ  ص٤مر ذقمّٞم٤م

هق ٦م وم٤معمرضمع اٝم٦م ُمّمداىمٞمّ ن يم٤مٟم٧م اًمِّم ، وإهق قمٛمقُم٤مت إطمٙم٤مم ومٞمٝم٤م وم٤معمرضمع

 اؾمتّمح٤مب قمدم اًماٚمقغ وسم٘م٤مء اًمّمٖمر-

ـ ٓ جيٕمؾ  اًمِماٝم٦م ـ يم٤مًمٕمرف يمقن اًمنمع ُمرضمٕم٤ًم ذم طمّؾ  نّ هق أ وجه النظر

ٜم٤ًم ٦م ُم٤م يٙمقن ُمٕمٜمك اًمٚمٗمظ ومٞمٝم٤م ُمٕمٞمّ اعمٗمٝمقُمٞمّ اًمِماٝم٦م  ٦م ٕنّ اًمِماٝم٦م ؿماٝم٦م ُمٗمٝمقُمٞمّ 

ومٛمٕمٜمك اًمٚمٗمظ همػم ٤م هٜم٤م وأُمّ ، د سملم زيد سمـ حمٛمد وزيد سمـ قمكميم٠ميمرم زيدًا اعمردّ 

 اموإٟمّ  مسمؾ وواوح وهق اعمٕمٜمك اعمت٘مدّ  ام هق ُمٕملّم وإٟمّ  ُمرّدد سملم اًمتسع و همػمه

  ٦م؟ومٙمٞمػ شمٙمقن اًمِماٝم٦م ُمٗمٝمقُمٞمّ  اًمِمّؽ هق ذم ُمّمداىمف

ن يم٤مٟم٧م اًمِماٝم٦م ( ُمـ يمقن اعمرضمع ذم ُم٘م٤مُمٜم٤م إذيمره )٤م ُم٤م هذا وأُمّ 

٦م هق قمٛمقُم٤مت إطمٙم٤مم ومسٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف قمٜمد سمٞم٤من ُم٘مت٣م إصؾ ُمٗمٝمقُمٞمّ 

- اًمٚمٗمٔمّل 

 مقتىض األصل اللفظي

ر سمقضمٝملم: ويٛمٙمـ أن ي٘مرّ 

ُم٘مت٣م إصؾ اًمٚمٗمٔمل هق قمدم اًماٚمقغ طمتك ٟمٕمٚمؿ  نّ إل: التقرير األو  

طمٙم٤مُمف قمغم طمّمقل اًماٚمقغ أو سمٕمض أ ٘م٧مقمٚمّ  اًمتل٦م ٘مف: وذًمؽ ًمألدًمّ سمتح٘مّ 

ـمالق ُمٗمٝمقُمٝم٤م قمغم اٟمتٗم٤مء اًماٚمقغ أو ذًمؽ احلٙمؿ ٦م سمٛم٘مت٣م إٜم٦م اًمداًمّ قمالُم٦م ُمٕمٞمّ 
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٦م إطمٙم٤مم اعمؽمشما٦م قمغم اًماٚمقغ ًمٕمدم اخلّمقصٞم٦م ذهذا احلٙمؿ اعمِم٤مر إًمٞمف ـ يما٘مٞمّ 

ُمع قمدم طمّمقل اًمٕمالُم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم طمتك ًمق  _٤مم إظمرىؼ ُمـ سملم إطمٙماعمٕمٚمّ 

ـّ  ؾمٜملم ُمثاًل-  اًمٗمت٤مة  شمسع يم٤من ؾم

٦م احلٞمض قمـ أيب سمّمػم قمـ أيب قماد اهلل ُم٤م ورد ذم قمالُمٞمّ :٦م ومٛمـ شمٚمؽ إدًمّ 

(أ ) ّإذا اطمتٚمؿ اًمّمٞم٤مم وقمغم اجل٤مري٦م إذا طم٤مو٧م  ف ىم٤مل: )قمغم اًمّماّل ٟم

وهمػمه٤م-  (0)(…اًمّمٞم٤مم واخلامر

سمـ ضمٕمٗمر  طمتالم ُمـ ىماٞمؾ  ُم٤م روي قمـ قمكمّ ٦م اإلُم٤م ورد ذم قمالُمٞمّ  :وُمٜمٝم٤م

يٜم٘مٓمع يتٛمف؟  (: )ىم٤مل ؾم٠مًمتف قمـ اًمٞمتٞمؿ ُمتكأظمٞمف ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ) قمـ

اًمٞمتٞمؿ يٓمٚمؼ ًمٖم٦م قمغم  نّ سمت٘مري٥م أ (2)إظمذ واًمٕمٓم٤مء( ىم٤مل: إذا اطمتٚمؿ وقمرف

 ٨م- ر واعم١مٟمّ ف سمّمٞمٖم٦م ومٕمٞمؾ وهل مم٤م يستقي ومٞمف اعمذيمّ اًمذيمر وإٟمثك ٕٟمّ 

أوٓد اعمسٚمٛملم  نّ (: )إوُم٤م وري قمـ ـمٚمح٦م سمـ زيد قمـ أيب قماد اهلل )

ٜم٦م يمتا٧م )خ- ل وم٢مذا سمٚمٖمقا اصمٜمتل قمنمة ؾم عُمقؾمقُمقن قمٜمد اهلل ؿم٤مومع وُمِمٗم  

وم٢من اًمقًمد ًمٖم٦م  (3)ٞمئ٤مت(وم٢مذا سمٚمٖمقا احلٚمؿ يمتا٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّس  يم٤مٟم٧م( ذهؿ احلسٜم٤مت

 اًمذيمر وإٟمثك-  يٕمؿّ 

 ( ًمٕمكمّ ’) ٦م اًمٜماّل ( قمـ آسم٤مءه ذم وصٞمّ وُم٤م روي قمـ اًمّم٤مدق )

- 009ىمرب اإلؾمٜم٤مد:  (0)

- 2.82اًمٗمروع:  (2)

- 2.337اًمٗم٘مٞمف:  (3)
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( ّتؿَ ٓ ي ( ىم٤مل: )ي٤م قمكم )(0)سمٕمد اطمتالم - 

 ( ذم احلدي٨م اعمِمٝمقر اعمروّي اٞم٤من قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم )وُم٤م رواه اسمـ فم

اًم٘مٚمؿ يرومع قمـ  نّ أُم٤م قمٚمٛم٧م ـ واخلٓم٤مب ًمٕمٛمر ـ إ …لم: )ذم يمت٥م اًمٗمري٘م

يمر وإٟمثك- ًمٚمذّ  وم٢من اًمّمال قم٤ممّ  (2)طمتك حيتٚمؿ---( صمالصم٦م: قمـ اًمّماّل 

وىمقًمف  (3)﴾…وىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ َوإَِذا سَمَٚمَغ إـَْمَٗم٤مُل ُِمٜمُْٙمْؿ احْلُُٚمَؿ وَمْٚمَٞمْسَت٠ْمِذُٟمقا 

ٓ  شمٕم٤ممم: ﴿ َوَٓ شمَ  ُه ﴾  ٤مًمتلسمِ  ْ٘مَرسُمقا َُم٤مَل اًْمَٞمتِٞمِؿ إِ ـُ طَمت ك َيْاُٚمَغ َأؿُمد   (4)ِهَل َأطْمَس

٤مع يتؿ ( : )اٟم٘مٓم٤مدق )طمتالم وم٘مد روى هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل قمـ اًمّّم  سم٤مإلاعمٗمّن 

 ٤مدق٘م٦م قماد اهلل سمـ ؾمٜم٤من قمـ اًمّّم وذم ُمقصمّ  (5)ه(طمتالم وهق أؿمدّ اًمٞمتٞمؿ سم٤مإل

(وضمؾ: ﴿طمتك إذا سمٚمغ  ( )ىم٤مل ؾم٠مًمف أيب وأٟم٤م طم٤مرض قمـ ىمقل اهلل قمز

وُم٤م ورد ذم اخلّم٤مل: )ُمتك جيقز أُمر اًمٞمتٞمؿ؟ ىم٤مل:  (6)طمتالم(ه﴾ ىم٤مل: اإلأؿمدّ 

 - (7)ه؟ ىم٤مل: اطمتالُمف(ه ىمٚم٧م: وُم٤م أؿمدّ طمتك ياٚمغ أؿمدّ 

ل اعمرأة ؿمٕمره٤م قمٜمف طمتك حتتٚمؿ( (: )ٓ شمٖمٓمّ قمٜمف ) وما ورد

- 46. ص0اخلّم٤مل:  (0)

 - 59قر: اًمٜمّ  (2)

- 52إٟمٕم٤مم: أي٦م  (3)

-6.011طمٙم٤مم: إ (4)

 -6.98طمٙم٤مم: إ (5)

-6.011طمٙم٤مم: إ (6)

 اعمّمدر ٟمٗمسف-  (7)
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ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ َواسْمَتُٚمقا اًْمَٞمَت٤مَُمك طَمت ك إَِذا سَمَٚمُٖمقا  ام يْم٤مف ًمذًمؽورسمّ 

 قمغم اهمتس٤مل اعمرأة قمٜمد اطمتالُمٝم٤م- وسمام دّل  (0)﴾…اًمٜمَِّٙم٤مَح 

ّٓ وأُم٤م   ٟمٗمٞمٜم٤م ظمّمقصٞم٦م اًمذيمر قمام دل  إذا اإلٟما٤مت ومٚمؿ ٟمٕمثر ًمف قمغم قمٛمقم إ

 تف ومٞمف- قمالُمٞمّ قمغم 

( وًمٙمـ ص٤مطم٥م اجلقاهر )ضمّدٟم٤م ٜمٔمػم هذا اًمقضمف سم وىمد اؾمتدّل 

 - (2)سم٤مءه قمـ ذًمؽؾمحاٜم٤مه هٜم٤م ًمٕمدم إ

٦م طم٤ميمٛم٦م هذه إدًمّ  ٘مرير اًمث٤مين ٕنّ م قمغم اًمتّ ف ي٘مدّ ٟمّ وم٢م وهذا اًمت٘مرير ًمق شمؿّ 

 ٟم٤مفمرة ذه٤م-٦م اًماٚمقغ وقمالُم٤مشمف أدًمّ  ٦م إطمٙم٤مم ٕنّ قمغم أدًمّ 

 أو ٓ؟  وهؾ هق شم٤ممّ  

٦م دًمّ ًم٦م واطمدة وم٘مط ُمـ طم٤مٓت صمالث وم٢من أذم طم٤م ف شم٤ممّ ٟمّ هق أ :واجلقاب

 ـ ٓ ختٚمق قم٘ماًل ُمـ صمالث صقر:  ٦م اًمّس قمالُمٞمّ 

قرة ٓ ري٥م ذم وذم هذه اًمّّم  أّّن٤م ًمٞمس٧م سمحّج٦م ذم ٟمٗمسٝم٤م،ورة األوىل: الص  

 - سمٚمح٤مفمٝم٤م صماقت هذا إصؾ اًمٚمٗمٔمّل 

 وُم٘مت٣م اجلٛمع سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُم٤م دّل  أّّن٤م طمّج٦م ومٜمٕمٛمؾ هب٤م،ورة الثاىوة: الص  

د اًمنمط ٤م ُمـ ومروع شمٕمدّ ّّن ُمّٞم٦م اإلطمتالم واحلٞمض هق اجلٛمع سم٠مو ٕقمغم قمال

                                                           
 - 6اًمٜمس٤مء: أي٦م  (0)

 - 24ـ  08.  26اجلقاهر:  (2)
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-  )*(٤مد  اجلزاءواحّت 

ٕم٤مرض ُم٤م دّل قمغم ٦م سمسا٥م اعمٕم٤مرو٦م يمت٤م ًمٞمس٧م سمحجّ ّّن أرة الثالثة: الصو  

- دّل قمغم أّٟمف حيّمؾ سمثالث قمنمة ؾمٜم٦مأّن اًماٚمقغ حيّمؾ  سمتسع ؾمٜملم ُمع ُم٤م 

ضمٝم٤م قمـ دائرة سم٤معمٕم٤مرو٦م: إذ ٓ ُمٕمٜمك إلظمرا وطمٞمٜمئٍذ شمس٘مط هذه إدًم٦م أيْم٤مً 

ُمقوققمٝم٤م )وهق  وإن يم٤من ـدة ًمٚماٚمقغ سم٤مًمّس اعمٕم٤مرو٦م ُمع اًمرواي٤مت اعمحدّ 

ومٞمتٕم٤مرض  ـاحلٞمض( ُمـ ضمٜمس خمتٚمػ قمـ ضمٜمس اًمدًمٞمٚملم أظمريـ وهق اًمّس 

 -اجلٛمٞمع ويس٘مط سم٤معمٕم٤مرو٦م

٦م عمقاوم٘متف ٦م اعمتٕم٤مرودًمّ ٙمٚمٞمػ ُمـ إح اعمثا٧م ًمٚمتّ سمؾ ٟمرضّم  :ن ي٘م٤مل أّٓ إ

ذ ٓ يٛمٙمـ ختّمٞمّمف سم٤معمٕم٤مرض اًمدال قمغم ًمٚمٙمت٤مب وهق قمٛمقُم٤مت إطمٙم٤مم إ

 ّٓ ختّمٞمّمف ُمقىمقف  نّ  قمغم وضمف دائر ٕٟمٗمل اًمتٙمٚمٞمػ احل٤ميمؿ قمغم اًمٕمٛمقُم٤مت إ

 -تف اعمقىمقوم٦م قمغم قمدم اًمٕمٛمقم اعمقىمقوم٦م قمغم ختّمٞمّمفقمغم طمجٞمّ 

ـّ  ّٓ  قمغم قمدم وضمقد قمٛمقم ًممي٤مت اًمثالث سمٜم٤مءاً  هذا يتؿّ  وًمٙم  يم٤مٟم٧م وإ

ذا م اعمقاومؼ إلـمالق ُمٗمٝمقُمٝم٤م إٕمٛمٞمؿ ىمدّ اًمتّ  ٦م اًمٕمٛمقُم٤مت ومٚمق شمؿّ دًمّ طم٤ميمٛم٦م قمغم أ

أو اعمرضمع هق قمٛمقم ح اعمرضّم  نّ ُمـ أ ()ٞمد اخلقئل اـ قمغم ُماٜمك اًمّس مل يُ 

ًمٚمٞمتٞمؿ إذا سمٚمغ اًمٜمٙم٤مح وأوٟمس  ٧م قمغم ًمزوم دومع اعم٤ملوُم٘مت٣م اجلٛمع سمٞمٜمٝم٤م وسملم أي٦م اًمٙمريٛم٦م اًمتل دًمّ  )*(

ن ُمٜمع اؾمتٚمزام ـ قمغم ذًمؽ إاًمّس  ّٟمف قمالُم٦م ًمف أو محؾ  ُم٤م قمدا قمالُم٦مُمٜمف اًمرؿمد هق محؾ اجلٛمٞمع قمغم أ

٤مهد قمغم ن يٓم٠م أو يقـم٠م واًمِّم هق اًم٘مدرة قمغم أ قمالُم٦م اًمسـ ًماٚمقغ اًمٜمٙم٤مح وًمق هم٤مًما٤ًم وُمٕمٜمك سمٚمقغ اًمٜمٙم٤مح 

 هذا اجلٛمع هق اًمٕمرف-



 27 اإلقمّم٤مر طمدّ  قمـ اًمّست٤مر إزاطم٦م

ٟمٔمر -  ـمالىمف وهق حمّؾ اًمٙمت٤مب دون إ

  اًمرواي٤مت -سا٦م إممهذا سم٤مًمٜمّ 

٤م ٓ شمدظمؾ ذم دائرة اعمٕم٤مرو٦م ّّن وأُّم٤م سم٤مًمٜمّسا٦م إمم أي٤مت ومحٞم٨م إ

ٕمٛمٞمؿ ًممي٤مت اًمتّ أّن وًمق ُمـ ضمٝم٦م  ,ٕم٤مرض سم٤مٕظما٤مر ٓظمتّم٤مص أطمٙم٤مم اًمتّ 

ومٞمحت٤مج  ,هب٤م  ٦م وهل حمتٛمٚم٦م سمدرضم٦م ُمٕمتدّ دم اخلّمقصٞمّ يتقىمػ قمغم اجلزم سمٕم

٦م اخلّمقصٞمّ  ؾمتئذانا٤ٓم ٟمحتٛمؾ ذم آي٦م وضمقب ٟمّ ٤م إمم ضمقاب آظمر وهق: أومٞمٝم

٦م ـ وهبذه ٕمٛمٞمؿ يتقىمػ قمغم اجلزم سمٕمدم اخلّمقصٞمّ ذهذا احلٙمؿ دون همػمه واًمتّ 

( ذم اًمٗم٘مف ٙمت٦م ُمٜمع ؿمٞمخٜم٤م  إؾمت٤مذ )أدام اهللّ شمٕم٤ممم أّي٤مم إوم٤مداشمف اًمنميٗم٦ماًمٜمّ 

 ًمٚماٚمقغ ـ- طمتالما٦ٓم هب٤م قمغم قمالُمٞمّ  ؾمتدٓلآُمـ  ؾمتدٓزمآ

ٙم٤مح ًمٚمحٙمؿ وآي٦م سمٚمقغ اًمٜمّ  ؿمدّ ٚمقغ إسم ٦م ذم آي٦ماخلّمقصٞمّ  وهٙمذا ٟمحتٛمؾ 

ّٓ ,اعمذيمقر ومٞمٝم٤م  هل أطمسـ ىماؾ  ٤مًّمتلسم وهق طمرُم٦م اًم٘مرب ُمـ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ إ

واسمتالء اًمٞمت٤مُمك ىماؾ سمٚمقغ  سمٚمقغ إؿمد واُمْم٤مء ُمٕم٤مُمٚمتف سمٕمده ذم آي٦م سمٚمقغ إؿمدّ 

ًمٞمٝمؿ سمٕمده ًمٜمٗمقذ ُمٕم٤مُمالهتؿ ُمع سمٚمقغ اًمٜمٙم٤مح ٙم٤مح وًمزوم دومع ُم٤م ذهؿ إاًمٜمّ 

٤مرع أٟمٗمذ ُمٕم٤مُمالت ُمـ سمٚمغ اًمِّم  نّ أإذ ٟمحتٛمؾ  ,ي٦م سمٚمقغ اًمٜمّٙم٤محؿمد ذم آواًمرّ 

الزم سملم إُمريـ ٙمٚمٞمٗمٞم٦م ًمٕمدم اًمتّ ف ًمف إطمٙم٤مم اًمتّ ٙم٤مح ومل يقضمِّ ه أو سمٚمغ اًمٜمّ دّ أؿُم 

ػ قمغم هذا ٦م يتقىمّ ٤مذم ًمألطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞمّ اٟمٕم٘م٤مد اعمٗمٝمقم اًمٜمّ  نّ وُمـ اًمقاوح أ

 - ٕمٛمٞمؿاًمتّ 

إٟمثك إذ ٓ قمٛمقم ن ويمر دًمٚمذّ  ٦م٤م ٟمحتٛمؾ اخلّمقصٞمّ ٟمّ وىمد يْم٤مف ًمذًمؽ أ
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٤م ذا يم٤من ظم٤مّص اًمٞمتٞمؿ إ نّ طمتالم ومأل سم٤مإلٗمّن اعم ؿمدّ آي٦م سمٚمقغ ا٤ٕم ذم ُمّ ذم أي٤مت أ

ّمٚمح ٤م ًمألٟمثك ومٚمقهـ هذا اًمٕمٛمقم  ٓىمؽماٟمف سمام ين يم٤من قم٤مُمّ يمر ومقاوح وإسم٤مًمذّ 

 -ضم٤مل قمٜمد اًمرّ ّٓ طمتالم إذ ٓ حيّمؾ قم٤مدة إ سم٤مإلّن ًمٚم٘مريٜمٞم٦م وهق سمٚمقغ إؿمّد اعمٗم

 نّ ذم آي٦م سمٚمقغ اًمٜمٙم٤مح ومأل ٤م، وأُمّ  ي٦م آطمتالمر اًمقضمف ذم ذًمؽ ذم آوُمٜمف ئمٝم

ٓ ضم٤مُمع ون شمٜمٙمح  إٟمثك سمٛمٕمٜمك أن يٜمٙمح وذم سمٛمٕمٜمك أ يمرٙم٤مح ذم اًمذّ سمٚمقغ اًمٜمّ 

يمثر ُمـ ُمٕمٜمك ومٞمٕم٤مرض قمٛمقم واًمٔم٤مهر قمدم اؾمتٕمامل اعمِمؽمك ذم أساتلم سملم اًمٜمّ 

اًمٞمتٞمؿ  نّ مجع ًمٞمتٞمؿ اًمٕم٤مم ذهام وإن ىمٚمٜم٤م سم٠م ٟمفوإٟمثك ُمـ ضمٝم٦م أ اًمٞمت٤مُمك ًمٚمذيمر

٤م ُمر سملم يمقٟمف مجٕمً سم٤مًمّذيمر وم٘مد يٜم٤مىمش ذم اًمٕمٛمقم ُمـ أصٚمف ًمدوران إ ظم٤مّص 

 نّ ٤مهر ًٕمٞمتٞمؿ ويتٞمٛم٦م وهذا ظمالف اًمٔمّ  ٤مً ًمٞمتٞمؿ ومال قمٛمقم وسملم يمقٟمف قم٤مُمّ 

 -اًمتٖمٚمٞم٥م جم٤مز

ًمٕمٚمٛمٜم٤م  ٕمٛمٞمؿ٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ سم٤مًمتّ ٟمّ وىمد شمٕمؽمض قمغم اجلقاب قمـ أي٤مت سمام ذيمر سم٠م

ؼ وم٘مد ام حت٘مّ ٙم٤مح يمٚمّ طمتالم وسمٚمقغ اًمٜمّ ل اعمتح٘مؼ سم٤مإلاّ ٚمٖمقي واًمٓمّ اًماٚمقغ اًمّ  نّ سم٠م

ُمـ اًمٕمٙمس  ن مل يٙمـ هٜم٤مك اؾمتٚمزامٌ يمر وإٟمثك وإؼ اًماٚمقغ اًمنمقمل ذم اًمذّ حت٘مّ 

 -ميمام شم٘مدّ 

طمتالم اإل نّ ٜمل قمغم هذا اعماٜمك يمام شم٘مّدم وهق أ٤م ٟمان يمٜمّ ٤م وإٟمّ : إواجلقاب

ٖمقي اًمذي هق ل واًمٚماّ احلٛمؾ قمالُم٤مت ًمٚماٚمقغ اًمٓمّ واحلٞمض واإلٟما٤مت و

ّٓ ُمقوقع إ ٦م ُمٜمٗمّمٚم٦م ف سم٠مدًمّ ًممي٤مت ٕٟمّ  د فمٝمقراً ن هذا اًمٕمٚمؿ ٓ يقًمّ أ طمٙم٤مم إ

ا اعمٓمٚم٥م واوح٤ًم قمٜمد ٟمٕمؿ ًمق يم٤من هذ ، د يمام ٓ شمثٚمؿ فمٝمقراً وهل ٓ شمقًمّ 
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  -ف ُم٤م ذيمرّمٚم٦م ادّم ٦م ُمتّ و يم٤من سم٠مدًمّ اعمخ٤مـمالم أ

ٙم٤مًمٞمػ وقمٛمقُم٤مهت٤م- ٦م اًمتّ ـمالىم٤مت أدًمّ ٛمسؽ سم٢ماًمتّ اين: قرير الث  الت  

ة إيرادات: ٘مرير سمٕمدّ قمغم هذا اًمتّ  وقد يورد

٩ّم مم٤م يم٤من ذم سمٕمض اًمتٙم٤مًمٞمػ يم٤محل ام يتؿّ وم٢مٟمّ  هذا ًمق شمؿّ  نّ إل: اإليراد األو  

اعمخ٤مـم٥م ومٞمف هق اعم١مُمٜمقن ومال   ٤م ذم همػمه٤م مم٤م يم٤منوأُمّ  اعمخ٤مـم٥م ومٞمف هق اًمٜم٤ّمس،

ـّ  اًمتلاعمرأة  ٕنّ  ٤مؾمٕم٦م اًمتّ  مل حتتٚمؿ أو حتض أو حتاؾ أو شمٜما٧م إذا يم٤مٟم٧م ذم ؾم

ػ ًمٚماٚمقغ ىمد ٓ شمٙمقن ُم١مُمٜم٦م إذ هل سمٕمد مل شمٙمٚمّ  اً لم ذم يمقٟمف طمد٤م ؿم٤ميمّ ُمثاًل ويمٜمّ 

سع- اًماٚمقغ اعمِمٙمقك طمّمقًمف سم٤مًمتّ  ػ إذا وصٚم٧م إمم طمدّ ام شمٙمٚمّ ٟمّ وإ

رضمع ُم نّ ًا قمغم أوُمث٤مل ذًمؽ آي٦م صالة اجلٛمٕم٦م وآي٦م اًمزيم٤مة واًمّمالة سمٜم٤مء

( هق اعم١مُمٜمقن ٓ ُمٓمٚمؼ اًمٜم٤مس- …ىمٞمٛمقااًمْمٛمػم ذم )أ

١مُمٜملم ذيمقرًا اعمٙم٤مًمٞمػ ًمٚمّّماٞم٤من ثا٧م اًمتّ هذه اًمٕمٛمقُم٤مت شم نّ ومتٚمّخص: أ

صما٤مهت٤م ًمٖمػم اعم١مُمٜملم- وإٟم٤مصم٤ًم وىم٤مسة قمـ إ

ن ي١مُمـ اعمسٚمؿ ىماؾ ومؽمة ـمقيٚم٦م ُمـ سمٚمقهمف- إهمٚم٥م أ إقمؿّ يم٤من ن وإ

ومٞمٜمسح٥م احلٙمؿ ًمٖمػمه إذ  ُم١مُمٜم٤ًم،هق أّن اًمّّماّل ىمد يٙمقن واجلواب: 

: إذ يستٕماد اًمٕمرف اظمتّم٤مص ال يامن ًمٚمّّم ٦م اإلاًمٕمرف يٚمٖمل ظمّمقصٞمّ 

 ُمْم٤موم٤ًم إمم حتّمٞمؾ ظمٓم٤مب قم٤ممّ  ٤مب سم٤مًمّّمال اعم١مُمـ دون همػم اعم١مُمـ،اخلٓم

وُمْم٤موم٤ًم إمم  ٔمرٟم٤م إمم إدًّم٦م إظمرى ًمٚمّتٙم٤مًمٞمػ،إذا ٟمال ًمٞمس سمٕمسػم يتٜم٤مول اًمّّم 

وإٟمام اخلٓم٤مب  ظمّمقصّٞم٦م ًمٚمٛم١مُمـ خُتّّمص اخلٓم٤مب سمف ف ُٓم٤م ىمد ي٘م٤مل ُمـ أٟمّ 
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ُمتث٤مل ٓ ع ُمٜمف اإلف هق اًمذي يتقىمّ ٟمّ سم٤معم١مُمـ ُمـ طمٞم٨م إ ام ظمّص ٤مس وإٟمّ اًمٜمّ  ًمٙمّؾ 

٤مر ٙم٤مًمٞمػ سم٤مًمٗمروع إمم اًمٙمٗمّ ف اًمتّ ؿمٙم٤مل قمدم شمقضّم -وهبذا ىمد يدومع إاًمٙم٤مومر 

 ًمتقضمٞمف اخلٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم- 

ُمـ هذه اجلٝم٦م م اًماٞم٤من اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ًمٞمس ذم ُم٘م٤م نّ إاإليراد الثاين: 

ىمٞمٛمقا ذم اًمِمٛمقل يٙمٗمٞمٜم٤م ذم ُمثؾ دًمٞمؾ )أ اًمِمّؽ  نّ ومتس٘مط طمجّٞم٦م اإلـمالق، سمؾ إ

زئلٌّ طم٘مٞم٘ملٌّ وهق ومٞمف ضم ٦ماعمستٕمٛمٚم ٤مُمٕمٜم٤مه امئر: ٕنّ الة( إذ ٓ اـمالق ًمٚمّْم اًمّّم 

ويم٤من هذا اعمٕمٜمك  قم٤مُّم٤مً  ٟمٕمؿ ًمق يم٤من اعمقوقع ًمف يم٤مًمقوع إومراد اخل٤مرضمٞم٦م،

 ٛمسؽ سم٢مـمالىمف- ُمٙمـ اًمتّ ؾ ومٞمف أهق اعمستٕمٛم اًمٕم٤ممّ 

٤مرع ذم ُم٘م٤مم شمنميع احلٙمؿ اًمِّم  سمٛمٜمع قمدم يمقٟمف ذم ُم٘م٤مم اًماٞم٤من إذوقد جياب 

 وض أّن اًمّّماّل اعمٛمّٞمز وم٤مهٌؿ ًمٚمخٓم٤مب-ُمـ يٗمٝمؿ اخلٓم٤مب واعمٗمر ًمٙمّؾ 

٦م وم٘مد ي٘م٤مل ن مل يٙمـ صم٤مسمت٤ًم ذم هذه إدًمّ اإلـمالق واًمٕمٛمقم إ نّ ُمْم٤موم٤ًم إمم أ

 ًمٜمٗمس اًمتٙمٚمٞمػ-صم٤مسم٧ٌم ذم أدًّم٦م أظمرى هق 

ىمح٤مح ًمٚمٕمٛمقم ُمـ وُمْم٤موم٤ًم إمم إُمٙم٤من دقمقى ومٝمؿ اًمٕمرف سمؾ اًمٕمرب إ

 ُمتلم:قمغم اًمٕمٛمقم: وذًمؽ ُمـ ظمالل ُم٘مدّ  هذا اخلٓم٤مب ومٙمٞمػ ٓ يدّل 

 ٗملمأٟمف يم٤من اًمّماٞم٤من ُمٙمٚمّ  (0)٦مف ىمد ورد ذم اًمسػمة احلٚماٞمّ ٟمّ ُم٦م إومم : إاعم٘مدّ 

٘م٧م سم٤مًماٚمقغ ام شمٕمٚمّ ٟمّ إطمٙم٤مم إ نّ اٞمٝم٘مل أوقمـ اًم وإٟمام رومع اًم٘مٚمؿ قمٜمٝمؿ قم٤مم ظمٞمؼم،

وقمـ احلٚمال  ّٞم٦م ويم٤مٟم٧م ىماؾ ذًمؽ ُمٜمقـم٦م سم٤مًمّتٛمٞمٞمز،ذم قم٤مم اخلٜمدق واحلديا

                                                           
 - 314.  ٦0م: اًمسػمة احلٚماٞمّ  (0)
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 - (0)طمدل سمٕمد واىمٕم٦م أاؿمؽماط إطمٙم٤مم سم٤مًماٚمقغ ٟمزل سمف اًمقطم نّ اٙمل أواًمّس 

قمغم شمٙمٚمٞمػ اًمّماٞم٤من ؾمقى هذه  ف ٓ يقضمد ُم٤م يدّل ٟمّ : إُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦ماعم٘مدّ 

 اًمٕمٛمقُم٤مت- 

( طمٞم٨م ُم٤م يستٗم٤مد ُمـ يمٚمامت ص٤مطم٥م اجلقاهر )اإليراد الثالث: 

ـّ  نّ اؾمتدّل قمغم أ سم٘م٤مقمدة  صمالث قمنمة ؾمٜم٦مٓ  مخس قمنمة ؾمٜم٦ماًماٚمقغ هق  ؾم

                                                           
ز ذم صدر اعمٛمٞمّ  هذه اًمدقمقى شمٙمِمػ قمـ شمنميع احلٙمؿ ًمٚمّماّل  نّ -وىمد ي٘م٤مل إ89. 4إطمٙم٤مم:  (0)

سخ ومٞمٙمقن ُم٘مت٣م ص٤مًم٦م قمدم اًمٜمّ نميع وأاًمتّ  وم٤معمرضمع هق اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء ؾمالم وقمٚمٞمف ومٛمع اًمِمّؽ اإل

- م ومٞمتس٤مىمٓم٤مناؾمتّمح٤مب احلٙمؿ اًمٙمكم هق صماقت اًمتٙمٚمٞمػ ومٞمٕم٤مرض اؾمتّمح٤مب احلٙمؿ اجلزئل اعمت٘مدّ 

وذم  ظم٤مص   يم٤من صم٤مسمت٤م ومٝمق سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت ٓ سمدًمٞمؾٍ ن هذا اًمتنميع إ نّ وًمٙمـ ٓ خيٗمك وٕمٗمف ُمـ ضمٝم٦م أ

 نّ قمغم أ ف ُماٜملٌّ ٟمّ إمم أ ُمْم٤موم٤مً   ـمالٍق قمـ احلٙمؿ سمٕمد ومرض قمدم وضمقد قمٛمقٍم أو إؾمتّمح٤مب ٟماح٨م اإل

  -ظمالف اعمِمٝمقر ل وهقوّ ٕمٛمقم ذم ُمقرده ٓ ىمريٜم٦م قمغم قمدم إرادشمف ُمـ إًمٚم ٟم٤مؾمٌخ  اخل٤مّص 

يمثر رواي٤مت اًمٚمذيـ وردت قمٜمٝمام أ ٤مدىملم مم زُم٤من اًمّّم قم٦م ُمـ اإلؾمالم إاعمتنّم  نّ أل قمـ أوىمد شمس٤م

زُمٜم٦م صدور اًمرواي٤مت يمٞمػ يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن ومٝمؾ يم٤مٟمقا ياٜمقن قمغم اًماٚمقغ واعمتنمقم٦م سملم أاًماٚمقغ سم٤مًمسـ ّ

ـّ  ـّ  ّي وأ سم٤مًمس هذا  اًمٔم٤مهر ّأنّ  نّ :إذم ُم٘م٤مم اجلقاب  وىمد ي٘م٤مل-وهذا ؾم١مال ضم٤مٟمال ٓ يرشماط سم٤معم٘م٤مم  ؟ؾم

ًٓ ُم٦م قمغم زُم٤من اًمّم٤مدىملم ويم٤من ُمٕمروومً زُمٜم٦م ُمت٘مدّ نميع ص٤مدر ذم أاًمت قم٦م واٟمتنم سمٞمٜمٝمؿ  سملم اعمتنّم ٤م ُمتداو

مم قمٍم اًمّم٤مدىملم ع وهٙمذا اًمٕمّمقر ا سمٞمد إل يدً زُمٜم٦م شمنميٕمف صمؿ شمٚم٘مّ ل أوّ ١مال واجلقاب ذم أُمـ ظمالل اًمس

سمٞمد  ٘مؾ يداً قم٦م صمؿ يٜمئٛم٦م ع يٜمثرون احلدي٨م عمـ ذم قمٍمهؿ ُمـ اعمتنّم إومٙم٤من رواة ‘ اًمت٤مًمٞم٦م ًمٕمٍممه٤م 

 ّٓ   ُمٜمٝم٤م وصؾ  وًمٙمٜمفىمساًم  نّ و٤مع يمام أ ُمـ هذه اًمرواي٤مت  ان ىمسامً عمـ سمٕمدهؿ طمتك قمٍم اًمٖمٞما٦م اًمٙمؼمى إ

همٚم٥م اعمس٤مئؾ ومم٤م يتٗمرع قمٚمٞمف قمدم طمجٞم٦م اًمسػم اًم٘م٤مئٛم٦م ىماؾ ٓ خيٚمق ُمـ ٟمٔمر وهذا ؾم١مال ُمٝمؿ ي٠ميت ذم أ

ؿمٙم٤مل قمغم ٟمج٤مؾم٦م اًمٜم٤مص٥م سم٤مًمسػم اعمقضمقدة ذم زُم٤من وُمٜمف يٜم٘مدح اجلقاب قمـ اإل‘ ًمّم٤مدىملم ُم٤من از

 , ‘مم زُم٤من اًمّم٤مدىملم إ سمٜم٤مئٝمؿ وأ ُمػم اعم١مُمٜملم وأ’  اًمٜماّل 
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 ءة سمت٘مري٥م أّن اًمتٙمٚمٞمػ ومرع اًماٞم٤من، وٓ سمٞم٤من ومٞمام ىماؾ اخلٛمس قمنمة ؾمٜم٦ماًمؼما

ز ـ صمؿ ىم٤مل: )ودقمقى ـ وضمقد اًماٞم٤من وهق اخلٓم٤مب اًمٕم٤مم اًمّم٤مًمح ًمٙمؾ ممٞمّ 

ّٓ أ سم٤مًماٚمقغ نموطٌ ف ُميدومٕمٝم٤م أٟمّ  ن ومل يثا٧م ىماؾ إيمامل اخلٛمس٦م قمنم اًمٚمٝمؿ إ

وومٞمف سمح٨م  سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت ذم اعمجٝمقل، آؾمتدٓل يٜم٤مذم وضمفٍ  ٦م قمغميٛمٜمع اًمنمـمٞمّ 

- (0)ذيمرٟم٤مه ذم همػم اعم٘م٤مم(

قغ ومرع مت٤مُمّٞم٦م أدًّم٦م شم٘مٞمٞمد اًمٕمٛمقُم٤مت سم٤مًماٚم نّ واجلقاب قمٜمف واوح: وم٢م

، واعمٗمروض أ ـّ ومرض شمٕم٤مروٝم٤م وشمس٤مىمٓمٝم٤م سمؾ ًمق ؿ ُمع ٤م ٟمتٙمٚمّ ٟمّ اًماٚمقغ سم٤مًمس

ـّ  شم٤مُم٤مً  هٜم٤مك دًمٞمالً  نّ ومرض أ ّـ  دّل  ًمتحديد اًماٚمقغ سم٤مًمس  ومل ُمٕملّم  قمغم اؿمؽماط ؾم

ّـ ٟمّ حيّدده وًمق سم٠من يتْمّٛمـ ُمثاًل أ ف اًمتٙمٚمٞمػ ًمألٟمثك وهق  ًمتقضّم ُمٕملّم  ف يقضمد ؾم

ص ًمدوران اعمخّّم  يْم٤مً صمالث قمنمة ؾمٜم٦م أُمٙمـ اًمتٛمسؽ سم٤مًمٕم٤مم أو شمسع أ٤م ُمّ إ

إيمثر- و ّؾ سملم إىم

قمٜمل ٦م اعمٕمرووم٦م أقمغم اعمس٠مًم٦م إصقًمٞمّ  هذا ُماٜملٌّ  نّ وطم٤مصٚمف أاإليراد الرابع: 

طمؼ هق ف هؾ اعمرضمع ذم اًمزُم٤من اًمالٟمّ ّٞمٜم٦م، وأ٦م ُمٕمص ذم ومؽمة زُمٜمٞمّ طمٙمؿ اعمخّّم 

قمغم  اًمداّل  (2)يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿أوومقا سم٤مًمٕم٘مقد﴾ أص٤مًم٦م اًمٕمٛمقم أو اإلؾمتّمح٤مب،

ص ذًمؽ سمخٞم٤مر اعمجٚمس زُم٤من وظمّّم  ذم يمّؾ  ٘مفوضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد ُمع حت٘مّ 

وم٢من اًمٕم٘مد ومٞمف ضم٤مئز ٓ ٓزم ومٝمؾ اعمرضمع ومٞمام سمٕمد اٟم٘مْم٤مء ظمٞم٤مر اعمجٚمس هق 

- 08ـ  07. 26اجلقاهر:  (0)

- 0اعم٤مئدة:  (2)
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 قمٛمقم أي٦م أو اؾمتّمح٤مب قمدم اًمٚمزوم؟

اح٨م هذه اعمس٠مًم٦م هق قمٚمؿ إصقل اعمقوع اعمٜم٤مؾم٥م ًم نّ طمٞم٨م إواجلواب: 

ض يٛمٙمـ اًمتٕمرّ  ىمقال ومٞمٝم٤م سمحٞم٨م ٥ٓم إاًماح٨م ومٞمٝم٤م ـمقيؾ اًمذيؾ ًمتِمٕمّ  نّ وإ

مم اًل هٜم٤م ومٚمذا ٟم٘متٍم قمغم اإلؿم٤مرة عم٤م هق اعمخت٤مر ُمع اإلؿم٤مرة اعمقضمزة إذه٤م ُمٗمّّم 

: ُم٦م ٟم٤مومٕم٦م وطم٤مصٚمٝم٤مم ىماؾ ذًمؽ ُم٘مدّ وًمٜم٘مدّ  اًمدًمٞمؾ ذم سمٕمض اًمدقم٤موى أشمٞم٦م،

ّمٞمص اًمٕم٤مم هؾ دمري ذم اًمٕمٛمقم اإلؾمتٖمراىمل ص٤مًم٦م اًمٕمٛمقم سمٕمد ختأ نّ أ

 ؟ ؾمتٖمراىمل واعمجٛمققملوم٘مط أو اًمٕمٛمقم اإل

- (إمم اًمث٤مينوإن ذه٥م اًمسّٞمد اخلقئل) لاًمّمحٞمح هق إوّ 

ت ومٝمل ذم أص٤مًم٦م اًمٕمٛمقم هل ُمـ ؾمٜمخ اًمٔمٝمقرا نّ إ ولتوضوح ذلك ىقول:

هذا اًمدواء ذم هذا  ذب)اطم٘مٞم٘متٝم٤م فمٝمقٌر ذم اًمٕمٛمقم، وقمٚمٞمف ومٜم٘مقل: إذا ىمٞمؾ 

٥م أصمره وهق اًمِمٗم٤مء ٓ يؽمشمّ  إؾماقع( سمٜمحق اًمٕمٛمقم اعمجٛمققمل ُمـ ضمٝم٦م أنّ 

ّٓ قم هبذا اًمٜمحق( صمؿ ىمٞمؾ )ٓ شمنمسمف ذم هذا اًمٞمقم( ـ سمحٞم٨م ٓ يٙمقن ًمٚم٘مٞمد  ٚمٞمف إ

ؽ سم٤مًمٕم٤مم إلصما٤مت اًمتٛمّس  ٤مم إظمرى ـ ومٝمٜم٤م ٓ يّمّح ُمٗمٝمقم سم٤مُٕمر سمنمسمف ذم إيّ 

 طمٙمؿ اًمٕم٤مم ٓ يٛمٙمـ اُمتث٤مًمف ٕنّ  ٤مم إظمرى: وذًمؽ ٕنّ وضمقب ذسمف ذم إيّ 

قمٜمف  ُمٜمٝملٌّ  ف يقضمد ومردٌ ٟمّ واعمٗمروض أ اُمتث٤مًمف ُمقىمقف قمغم اإلشمٞم٤من سمجٛمٞمع إومراد

طمٙمؿ اُمتٜمع اُمتث٤مًمف اؾمتح٤مل  ويمّؾ  واعمٛمٜمقع ذقم٤ًم يم٤معمٛمٜمقع قم٘ماًل، ذقم٤مً 

٦م واًمٕما٨م وم٢مذن: هذا احلٙمؿ يستحٞمؾ شمنميٕمف ُٓمتٜم٤مع شمنميٕمف ًمٚمزوم اًمٚمٖمقيّ 

وإطمٙم٤مم  ،اُمتث٤مًمف وًمٚمزوم اضمتامع إُمر واًمٜمٝمل ذم هذا اًمٗمرد اخل٤مص
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 ضمتامع- يستحٞمؾ ومٞمٝم٤م اإل ةٌ ٦م ُمتْم٤مدّ اًمتٙمٚمٞمٗمٞمّ 

وضمقد قمٛمقُمف: ّٕن  صمؿ ٟم٘مقل: وإذا اؾمتح٤مل وضمقد احلٙمؿ اؾمتح٤مل

 واذا اؾمتح٤مل اعمٕمروض اؾمتح٤مل قمروف سمام هق قمرٌض  قمٛمقُمف قمرٌض قمٚمٞمف،

 ًمف- 

ذا قمٚمٛمٜم٤م سمٕمدم وضمقد قمٛمقم ٓؾمتح٤مًمتف مل يٙمـ اًمٔمٝمقر ذم صمؿ ٟم٘مقل: وإ

اه٤م يمام اًمٕمٚمؿ سمخالف ُم١مدّ  سمٕمدم ُمنموـم٦مٍ  ُم٤مرةٍ أ ٦م يمّؾ طمجٞمّ  ٕنّ  ٦مً اًمٕمٛمقم طمجّ 

 قمك- ـ قمغم اعمدّ وُمت٘م وهذا سمره٤من دىمٞمٌؼ هق واوح ٌ

ُمـ  ٓ سمدّ  ة صقرٍ ُم٦م ومٜم٘مقل: شمقضمد ذم اعم٘م٤مم قمدّ دت هذه اعم٘مدّ إذا متٝمّ 

 اؾمتٕمراوٝم٤م وسمٞم٤من طمٙمٛمٝم٤م سم٢مجي٤مز: 

ٟمٔمػم )دائاًم جي٥م  زُم٤من فمروم٤ًم ًمٜمٗمس احلٙمؿ ٓ عمتٕمّٚم٘مف،إومم: أن يٙمقن اًم

 -أن شمٙمرم اًمٕمٚمامء( و )اًمٞمقم جي٥م أن ٓ شمٙمرم زيدًا( 

إذ  ّل م: ٕن اًمٕمٛمقم هٜم٤م دائاًم اؾمتٖمراىمسم٠مص٤مًم٦م اًمٕمٛمق اًمتٛمسّؽ  وهٜم٤م يّمّح 

وىمد ظم٤مًمػ ذم  سمؾ ٓ ُمٕمٜمك ًمف  - ٙمؿ هق يمؾ آن آن ٓ جمٛمقع أٟم٤متفمرف احل

 سمام ٓ جم٤مل ًمنمطمف-  (0) ؼ اًمٜم٤مئٞمٜمّل هذه اًمّمقرة اعمح٘مّ 

يٚمحظ اًمزُم٤من سمٜمحق  ؼ احلٙمؿ سم٠منعمتٕمٚمّ  اًمث٤مٟمٞم٦م: أن ي١مظمذ اًمزُم٤من ىمٞمداً 

ومرد  دة سمحٞم٨م يٙمقن يمّؾ ل أي يٚمحظ أومرادًا وطمّمّم٤ًم ُمتٕمدّ اًمٕمٛمقم اإلؾمتٖمراىم

ؽ اًمتٛمّس  وهٜم٤م يّمّح  قُم٤ًم سم٠مطمٙم٤مٍم ُمتٕمّددة سمتٕمّدد أٟم٤مت،ُمـ أومراد اًمٕم٤مم حمٙم

                                                           
 - 543. 4ومقائد إصقل:  (0)
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ُم٤مت- وٓ خيتٚمػ ٦م اًمٕمٛمقسم٠مص٤مًم٦م اًمٕمٛمقم: إذ ٓ ومرق سملم هذا اًمٕمٛمقم وسم٘مٞمّ 

ي١مظمذ اًمزُم٤من ذم اخل٤مص ىمٞمدًا ومٞمف و سملم أن  ُمـ طمٞم٨م أص٤مًم٦م اًمٕمٛمقم ومٞمف احل٤مل

سملم أن ي١مظمذ فمروم٤ًم ومٞمف ،ٟمٕمؿ ىمد ي٘م٤مل  سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم ضمري٤من اإلؾمتّمح٤مب سملم 

ه٤مشملم  اًمّمقرشملم قمغم شم٘مدير قمدم ضمري٤من أص٤مًم٦م اًمٕمٛمقم هٜم٤م يمام صٜمع ص٤مطم٥م 

 وإن يم٤من هذا اًمتٗمّمٞمؾ همػم شم٤مم- ،اًمٙمٗم٤مي٦م ىمده وشمإمف همػم واطمد ُمـ إقمالم

يٚمحظ اًمزُم٤من ىمٓمٕم٦م واطمدة  احلٙمؿ سم٠من اًمث٤مًمث٦م: أن ي١مظمذ فمروم٤ًم عمتٕمٚمّؼ 

_خالفا  ّمقر هذا إّٓ ُمع اًمٕمٛمقم اعمجٛمققملوٓ يت ،(0)ٓؾمتٛمرار احلٙمؿ

وهٜم٤م ٓ _ للمحقّق األصفهانً قده حٍث فرضو فً العمىم اإلستغراقً

  جمٛمققمٞم٤ًم-اًمٕمٛمقم ًمٗمرض يمقن اًمٕمٛمقم دمري أص٤مًم٦م 

ؾ سملم ُم٤م إذا يم٤من ( هٜم٤م طمٞم٨م ومّّم ؼ ص٤مطم٥م اًمٙمٗم٤مي٦م )وىمد ظم٤مًمػ اعمح٘مّ 

اًمتخّمٞمص ُمـ أول أزُمٜم٦م اًمٕمٛمقم يمآي٦م اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مد ومٞمجقز اًمتٛمسؽ سم٠مص٤مًم٦م 

ن أظمذ ىمٞمدًا ذم اًمزُم٤من إ نّ وذيمر أ(2)،اًمٕمٛمقم وسملم يمقٟمف ذم إصمٜم٤مء ومال جيقز

م ُمٚمحقفم٤ًم هبذا ن ذم اًمٕم٤م٤مٓؾمتّمح٤مب وًمق يم٤من اًمزُم٤ماخل٤مص مل جيز اًمتٛمسؽ سم

( طمٞم٨م ذيمر أّن وىمد ظم٤مًمػ ذم هذا اعمقوع أيْم٤ًم ص٤مطم٥م اعمٜمت٘مك ) (3)اًمٜمحق

اقمٜمل اًمتٗمّمٞمؾ سملم اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م، اٟمٔمر اًمٗمرائد:  ٞمؾ ًمٚمِمٞمخ إقمٔمؿ )ىمده( هذا اًمتٗمّمٟمس٥م  (0)

 هو منظوره يكون أن البعيد غير ومن المكاسب في الغبن خيار مباحث بعض في أيضا   له أشار وقد- 395

 ..المجموعي والعموم اإلستغراقي العموم بين التفصيل

 أتخطر كنت وان ثالثة فعال منها يحضرني ايرادات بعدة الدرس مجلس في عليه اوردنا وقد- 424اًمٙمٗم٤مي٦م:  (2)

.صياغة و مادة بنفسه المصادر من عليه اطلعت ما في عليه أعثر لم جلّها أو وكلها أربعة أنها

اعمّمدر ٟمٗمسف-  (3)
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وهق همري٥م وم٢من ُم٤م ًمقطمظ  (0)ؾمتٖمراىمل أيْم٤مً ًمٕمٛمقم اإلجيتٛمع ُمع ا هذا اًمٜمحق 

ّٓ اًمز  ذم اًمٕم٤مم اعمجٛمققمل-  ُم٤من ومٞمف ىمٓمٕم٦م واطمدة ٓ يتّمقر إ

 ؟ هر ُمـ اًمٙمالم ُمـ هذه اًمّمقر هذا يمؼموي٤ًم وأُم٤م صٖمروي٤ًم ومام هق اًمٔم٤م

ثف اعمٜم٤مؾم٥م ة أو اذهٞمئ٦م ومٛمقوع سمحواجلقاب: أُم٤م ُمـ ضمٝم٦م رضمقع اًم٘مٞمد ًمٚمامدّ 

ة يمل يٙمقن ؼ طمٞم٨م يٗمؽمض رضمقع اًم٘مٞمد ومٞمف إمم اعم٤مدّ هق اًمقاضم٥م اعمٕمٚمّ 

 ٤ًم- ٤ًم واًمزُم٤من اؾمت٘ما٤مًمٞمّ اًمقضمقب طم٤مًمٞمّ 

ف ٟمّ ٛمقم اإلؾمتٖمراىمل واعمجٛمققمل وم٤مٕىمرب واًمٔم٤مهر أ٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٕموأُمّ 

٦م دًا سم٤مإلشمٞم٤من سما٘مٞمّ ّٓ سم٤مإلشمٞم٤من سمٙمؾ ومرد ُم٘مٞمّ ؼ إٓ يتح٘مّ  ُمتث٤ملآ ؾمتٖمراىمل: ٕنّ إ

 ؾمتٖمراىمل وإصؾ قمدم اًمت٘مٞمٞمد- اإل إومراد سمخالومف ذم اًمٕم٤ممّ 

٦م أدًمّ  نّ أٟمف يٜماٖمل اًمتٗمّمٞمؾ هبذا اًمِمٙمؾ، وسمٜم٤مءًا قمغم هذا ٟم٘مقل: إ فالنتوجة:

 ـ ُمثاًل ـ دائاًم( واًمٕم٘مؾ كّم ن يّمػ أ٦م ومٜم٘مقل )جي٥م قمغم يمؾ ُمٙمٚمّ اًمتٙم٤مًمٞمػ قم٤مُمّ 

ـّ  و ُم٤م ىماؾ ومؽمة اًمتٛمٞمٞمز ومٝمؾ ٟمرضمع ذم ُم٤م سمٕمده٤م ىمد أظمرج  ـ اعمتٞم٘مّ   ىماؾ اًمس

 ؾمتّمح٤مب؟ أو ًمإل ًمٚماٚمقغ ًمٚمٕم٤ممّ 

اًمٔم٤مهر سمؾ ًمقوقح يمقن ف ٕٟمّ  اًمٕمٛمقم هٜم٤م اؾمتٖمراىمّل  نّ واجلقاب واوٌح وم٢م

اًمزُم٤من اخل٤مص هٜم٤م ىمٞمد  نّ واًمٔم٤مهر أ رضمع هق أص٤مًم٦م اًمٕمٛمقم،وم٤معم اعم٘مّمقد ذًمؽ،

 1ري اًمٕمٛمقم طمتك قمٜمد ص٤مطم٥م اًمٙمٗم٤مي٦مًمف  ومٞمج

مم ك يّمؾ إطمتّ  وىم٧ٍم  ذم يمّؾ  إٟمثكذم   هذا اًمٕمٛمقم ضم٤مرٍ  نّ أصمؿ ٓ خيٗمك 

                                                           
 - 6.303: اعمٜمت٘مك (0)
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ـّ ىماؾ  ، وىمد شم٘مقل  إّن اًمٕمٛمقم ٓ يتقضّمف ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم اًمتٙمٚمٞمػ ومٞمف ىم٧ٍم و  ؾم

 1ف اًمتٙمٚمٞمػ ومٞمف ذ ىماٚمف مم٤م ٟم٘مٓمع سمٕمدم شمقضّم اًمت٤مؾمٕم٦م إ

ف ظمالف اعمٗمروض إذ هذا اًم٘مٓمع ومٝمق ٟمٕمؿ اًمدًمٞمؾ ًمٙمٜمّ  شمؿّ  نّ إ:ىمٚم٧م 

ـّ اعمٗمروض قمدم اًمدًمٞمؾ وإ ؽ سم٤مًمٕمٛمقم ومٛم٘مت٣م اًمّمٜم٤مقم٦م اًمتٛمّس  ن يم٤من جمرد فم

ـّ إ ٦م آًمتزاُمٞم٦م ظمر إٓ آمج٤مع وقمدم شمإمٞمّ قضمد دًمٞمؾ آًمٞمس سمدًمٞمؾ وٓ ي ذ اًمٔم

ف ٟمّ آؾمتّمح٤مب وم٢مل قمٚمٞمٝمام وهٙمذا اًمٙمالم ذم ُم٤م ًمق ضمريٜم٤م ًمٚمٛمٓم٤مسم٘مٞم٦م عمـ ياٜم

  -ف اًمتٙمٚمٞمػ ومٞمفجيري طمتك يّمؾ امم ؾمـ ي٘مٓمع سمتقضّم 



 ادقصد الثالث

 يف ذكر األقوال يف ادسيلة وأدلتها  مع بوان الرأي ادختار

وىمع اخلالف ذم هذه اعمس٠مًم٦م قمغم أىمقال: 

ىم٤مل ذم اجلقاهر ممزوضم٤ًم ُمع  شمسع ؾمٜملمإن  سن  البلوغ هو القول األول: 

( وماٚمقهمٝم٤م يمامل )شمسع( قمغم اعمِمٝمقر سملم إٟمثكُم٤م )(: )و( أيمالم اعمح٘مؼ )

إصح٤مب سمؾ هق اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف اعمذه٥م ظمالوم٤ًم ًمٚمِمٞمخ ذم صقم اعمساقط 

ّٓ أواسمـ مح اًمِمٞمخ ىمد رضمع قمٜمف ذم يمت٤مب  نّ زة ذم مخس اًمقؾمٞمٚم٦م وما٤مًمٕمنم- إ

ًمث٤مين ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح سمؾ ىمد يرؿمد ذًمؽ ُمٜمٝمام احلجر ومقاومؼ اعمِمٝمقر- ويمذا ا

 طم٤ملٍ  إمم إرادة شمقىمػ اًمٕمٚمؿ سمٙمامل اًمتسع قمغم اًمدظمقل ذم اًمٕمنم- وقمغم يمّؾ 

- (0)ُمـ سمٕمْمٝمؿ( ـ سمٕمد رضمقع اعمخ٤مًمػ دقمقى حتّمٞمؾ اإلمج٤مع يمام وىمع ومٞمٛمٙم

(2)(…قمغم اعمِمٝمقر إٟمثكوسمٚمقغ اًمتسع سمٛمٕمٜمك يمامذه٤م ذم …ائؼ: )وذم احلد

٦م- يمامل شمسع ؾمٜملم هالًمٞمّ اًمذي هق قمالُم٦م هق إأي واًمتسع 

ـّ اًماٚمقغ هق صمالث قمنمةالقول الثاين:  ؾمٜم٦م- ذيمره اًمِمٞمخ اًمساح٤مين  إّن ؾم

 -فمٚمف( ذم رؾم٤مًمتف )ُمدّ 

ّـ  نّ إ القول الثالث: اًماٚمقغ خمتٚمػ سمحس٥م اظمتالف إطمٙم٤مم-  ؾم

ىم٤مل:  ًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ذم ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائع،واظمت٤مره اًمٗم٘مٞمف ُمال حمسـ ا

- 39ـ  38. 26اجلقاهر:  (0)

- 03.065احلدائؼ:  (2)
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ـّ  سم٤مإلو٤موم٦م  )واًمتقومٞمؼ سملم إظما٤مر ي٘متيض اظمتالف ُمٕمٜمك اًماٚمقغ سمحس٥م اًمس

 إٟمثكف ٓ جي٥م قمغم ٟمّ ، يمام ئمٝمر مم٤م روي ذم سم٤مب اًمّمقم أإمم أٟمقاع اًمتٙم٤مًمٞمػ

ّٓ إذا ُم٤م طم٤مو٧م ىماؾ ذًمؽ- وُم٤م روي ذم سم٤مب  ىماؾ إيمامذه٤م اًمثالث قمنمة ؾمٜم٦م إ

إمم  ---يمٛمٚم٧م شمسع ؾمٜملمإذا أ ٦مً شم١ماظمذ هب٤م وهل شم١مظمذ ذه٤م شم٤مُمّ  إٟمثك نّ احلدود أ

- (0)ُمـ ذي اًمٕمنم( ٦م واًمٕمتؼ وٟمحقمه٤م أّّن٤م شمّمّح همػم ذًمؽ مم٤م ورد ذم اًمقصٞمّ 

ذم رؾم٤مًمتف  )ُمّد فمّٚمف(ذيمره اًمِمٞمخ اًمساح٤مين اًماٚمقغ سم٤محلٞمض القول الرابع:

- (2)ذم اعمس٠مًم٦م

ًمٚماٚمقغ ُمـ  طمدّ ف ٓهذا اًم٘مقل إمم ُم٤م ٟمس٥م إمم داوود اًمٔم٤مهري ُمـ أٟمّ  وُمردّ 

ـّ   - طمٞم٨م اًمس

( )وُم٤م ٟمس٥م إمم اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ) اجلد ىم٤ملالقول اخلامس: 

- (3)ٜمٞمد ُمـ اقمتا٤مر اًمتزوي٩م واحلٛمؾ ُمع اًمتسع(اسمـ اجل

خ قمكم د اًمِمٞمذيمره اجل سمٚمقهمٝم٤م سمتسع أو قمنم ؾمٜملم- القول السادس:

 - (4)تف إمم ىم٤مئؾ( سمدون ٟمسايم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء )

ورسمام ئمٝمر ُمـ اًمِمٞمخ واسمـ محزة وئمٝمر ُمـ - ؾمٜملمقمنم  القول السابع:

- اعمٗمت٤مح اًمث٤مين- 04ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائع:  (0)

- 72رؾم٤مًم٦م ذم اًماٚمقغ:  (2)

- 4.035طمٙم٤مم: إ (3)

 اعمّمدر ٟمٗمسف-  (4)
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اًمِمٞمخ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وىمد شم٘مدم ٟم٘مؾ قما٤مراهتؿ يمام شم٘مدم شمقضمٞمف ص٤مطم٥م 

 ل- ُمٜمٝمؿ سمام ٓ يتٜم٤مرم ُمع اًم٘مقل إوّ  اجلقاهر ًمٙمّؾ 

( ذم اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ) ىم٤مل اجلدّ  ؾماع ؾمٜملم-القول الثامن: 

(: )إذا سمٚمغ اًمٖمالم اًمٕمسٙمري ): )ٟمٕمؿ وردت رواي٦م اًمِمداد قمـ  0إطمٙم٤مم

واذا شمّؿ  - وىمد وضما٧م قمٚمٞمف اًمٗمرائض واحلدود،صمامين ؾمٜملم ضم٤مز أُمره ذم ُم٤مًمف

ًمٚمج٤مري٦م شمسع ؾمٜملم ومٙمذًمؽ( وٓ ري٥م اّن٤م خم٤مًمٗم٦م إلمج٤مع اعمسٚمٛملم--- ومٝمل 

 نّ س سمـ احلسـ ذم ذطمف قمغم اًمنمائع أؿم٤مذة ُمٓمروطم٦م وان ٟم٘مؾ ضمدي اًمٕما٤م

هذه اًمرواي٦م ىمد قمٛمؾ هب٤م اًمِمٞمخ٤من واًمّمدوق ومج٤مقم٦م(- 

٦م: ٤م أىمقال اًمٕم٤مُمّ ٦م وأُمّ ل اخل٤مّص اهذه أىمق

،وسمٕمْمٝمؿ يرى  (2)٤مسمـ طمزم ذم اعمحغمومإمْمٝمؿ يرى أّٟمف شمسع قمنمة ؾمٜم٦م يم

، وذه٥م أسمق  ًمٚمِم٤مومٕمل وإوزاقملوىمد ٟمس٥م هذا اًم٘مقل  أّٟمف مخس قمنمة ؾمٜم٦م

اًم٘مقل سم٠مّٟمف صمامين قمنمة ؾمٜم٦م  ٟمس٥مو ؾمٜم٦م  يقؾمػ وأمحد إمم أّٟمف ؾماع قمنمة

- (3)ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ٟمس٥م اًم٘مقل سم٠مٟمف ؾماع قمنمة ؾمٜم٦م ،و صح٤مب ُم٤مًمؽٕ

 هذا يمّٚمف ذم ُم٘مدار اًماٚمقغ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م-

ّـ  ٤م  ذم اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦موأُمّ  ـّ اًمرؿمد وهق ا ومس ًماٚمقغ قمٜمدهؿ هق ؾم

1
 .4/221:  األحكام  

 وُم٤م سمٕمده٤م-  88 اٟمٔمر اعمحغم: (2)

وُم٤م سمٕمده٤م-  502 اٟمٔمر اًمنمح اًمٙماػم : (3)
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ؾمٜم٦م ذم ىم٤مٟمقن ؾمقري٤م وًمٞماٞم٤م  وإطمدى وقمنميـ ؾمٜم٦م ذم ىم٤مٟمقن ُمٍم وصمامين قمنمة

  (0)واًمٕمراق وًماٜم٤من وهمػممه٤م- 

غ اًمنمقمل ٓ ؾمـ اًماٚمقغ وهذا همػم ُمٝمؿ ٕٟم٤م ٟمريد أن ٟمٕمرف ؾمـ اًماٚمق

أيمثر يٛمٙمٜمؽ  آـمالعٓ همػم، وًمزي٤مدة  آـمالعاًم٘م٤مٟمقين وإّٟمام أذٟم٤م ًمف ًمزي٤مدة 

ذًمؽ يمثػم وًمٞمس ذم  ُمالطمٔم٦م ُم٘مدار اًماٚمقغ ذم اًمٞمٝمقدّي٦م واًمٜمٍماٟمّٞم٦م واًماقذّي٦م-

 وم٤مئدة ومال يٜماٖمل ًمٜم٤م أن ٟمٍمف وىمتٜم٤م اًمثٛملم ومٞمف-

 القول األول

ة والدخول يف العارشة وهو سن البلوغ إكامل تسع سنني هجري   وهو أن  

 ادختار

 ؾمتدٓل ًمف سمقضمقه: ويٛمٙمـ اإل

ذيمرت ذهذا اًم٘مقل قمّدة رواي٤مت أّن٤مه٤م وىمد  ، اًمرواي٤متالدلول األول: 

، وطمٞم٨م إّن هذا اًمدًمٞمؾ أهّؿ إدًّم٦م (2)رواي٦م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء إمم مخس٦م وقمنميـ

شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم  رواي٤مشمف ىمد ـمٕمـ ومٞمٝم٤م سمْمٕمػ اًمسٜمد ـ طمتك ىم٤مل ذم اعمدارك نّ وإ

هذا  :)(إٟمثكوشمسع ذم  …)اًماٚمقغ اًمذي جي٥م ُمٕمف اًمٕما٤مدات :ىمقل اعمح٘مؼ

يم٤من  -(3) (سمف رواي٤مت ُمتٕمددة ًمٙمٜمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م اًمسٜمد هق اعمِمٝمقر سملم إصح٤مب و

                                                           
 - 74ـ  73( ص ٦54م وم٘مف أهؾ اًماٞم٧م: اًمٕمدد )جمٚمّ  (0)

 فمٚمف(-  ًمٚمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمساح٤مين )ُمدّ  56اًماٚمقغ:  (2)

 -061ـ  059.  6اعمدارك:  (3)
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٦م اًمدًٓم٦م قمغم هذا ٨م وًمق سمِمٙمؾ خمتٍم قمـ ؾمٜمد رواي٦م شم٤مُمّ قمٚمٞمٜم٤م اًماحًمزاُم٤ًم 

 -اًم٘مقل

قمـ  اخلّم٤مل قمـ اسمـ أيب قمٛمػم قمـ همػم واطمدومٜم٘مقل: روى اًمّمدوق ذم 

ىمٞمؾ: )وهذه اًمرواي٦م مل  (0)سمٚمقغ اعمرأة شمسع ؾمٜملم( (: )طمدّ أيب قماد اهلل )

وإُمر ؾمٝمؾ ُمـ  (2) اًمِمٞمخ اًمّمدوق يمام مل يذيمره٤م هق ذم سم٘مٞم٦م يمتاف(همػمه٤م وير

ه٤م ودًٓمتٝم٤م- ٜمداحل٤مل ذم ؾم اعمٝمؿ هق حت٘مٞمؼ وإٟمام ، هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م

 ال؟ وأىوده اهل مر اسول ابن أيب عمري كيس

ن ٟماح٨م سم٤مظمتّم٤مر هذه اعمس٠مًم٦م ػ قمغم أه٤م يتقىمّ وحت٘مٞمؼ احل٤مل ذم ؾمٜمد

 قمغم ذًمؽ سمقضمقه:  ٦م ومٜم٘مقل: ىمد اؾمتدّل اًمرضم٤مًمٞمّ 

ة طمٞم٨م ىم٤مل: )وم٢من يم٤من ممـ اًمٕمدّ ( ذم ذيمره اًمِمٞمخ ) ُم٤م ل:الوجه األو  

ّٓ قمـ صم٘م٦م ُمقصمقق سمف ومال شمرضمٞمح ًميٕمٚمؿ أٟمّ  ؾ ٖمػمه قمغم ظمؼمه- وٕضمف ٓ يرؾمؾ إ

ؾمٜمده همػمهؿ وسملم ُم٤م أ …د سمـ أيب قمٛمػمحمٛمّ  ذًمؽ ؾمّقت اًمٓم٤مئٗم٦م سملم ُم٤م يرويف

 - )(3)( إمم آظمر ُم٤م ذيمره )…

 رة سمت٘مريالم: ٤ماوىمد ىمّرب اإلؾمتدٓل هبذه اًمٕم

( سم٠من ٓاًمٓم٤مئٗم٦م ىمد طمٙم٧م اًمتزام اسمـ أيب قمٛمػم ) نّ إل: التقريب األو  

ُمـ أسمقاب ُم٘مدُم٤مت اًمٜمٙم٤مح-  45، اًما٤مب 01، طمدي٨م  04اًمقؾم٤مئؾ:  (0)

- 210( ص ٦7م آضمتٝم٤مد واًمتجديد: اًمٕمدد )جمٚمّ  (2)

- 386.  0قمدة إصقل:  (3)
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 ّٓ ٦م ويرد قمٚمٞمف قمدة إيرادات: وطمٙم٤ميتٝمؿ هذه طمجّ  ، قمـ صم٘م٦م يروي إ

اًمٓم٤مئٗم٦م يمٞمػ اـمٚمٕم٧م قمغم اًمتزام اسمـ أيب قمٛمػم هؾ  نّ إاإليراد األول: 

ف ُمٜمحٍم سمتٍميح  ُمٗم٘مقد ٕٟمّ  أو سمٓمريؼ طمدد؟ اًمٓمريؼ احلّز سمٓمريؼ طمّز 

وهق مل يٍّمح سمذًمؽ، وإّٓ ًمٕمرف واؿمتٝمر وٟم٘مٚمف همػم  (اسمـ أيب قمٛمػم )

ٜم٘مقًٓ سمٓمريؼ طمدد ومال ن يٙمقن ُمأ ومالسمدّ  ،ف مل يٜم٘مٚمف همػمهٟمّ اًمِمٞمخ واحل٤مل أ

اُم٤مُمل مل  ٦م ظمؼم يمّؾ سا٥م سمٜم٤مءهؿ قمغم طمجٞمّ سمن يٙمقن ذًمؽ ، يم٠م ٦ميٙمقن طمجّ 

اًمٗمسؼ وقمدم اقمتا٤مر اًمقصم٤مىم٦م ومٞمف ـ يمام ٟمس٥م إمم اًم٘مدُم٤مء واظمت٤مره مجع  فئمٝمر ُمٜم

 - ,(ُمـ اعمت٠مظمريـ ُمٜمٝمؿ اًمٕمالُم٦م )

ـ - وىمد شمقرد ٟمٗمس  ص٤مًم٦م احلّس ُمـ اطمتامل ذًمؽ ـ إذا مل ياـ قمغم أ وٓ أىمّؾ 

ٚمع قمغم اًمتزام اسمـ أيب قمٛمػم ف يمٞمػ اـمّ ٟمّ ( وأؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م )ال ذم هذا اًمس١م

()(0) ؟ 

واجلواب: 

  همػم ُمٜمحٍم سمام ذيمر سمؾ يقضمد ـمريؼ آظمر وهقاًمٓمريؼ احلّز  نّ إ:  الا و  أ

ٜم٦م ٦م ُمٕمٞمّ ؿمخ٤مص سم٘مْمٞمّ ٤مخيف وم٢مٟمف ىمد يٕمرف اًمتزام سمٕمض إُمٕم٤مذشمف وشمتاع ُمِم

- (2)ُمـ ظمالل ُمٕم٤مذشمف واؾمت٘مراء أومٕم٤مًمف

ٙم٤مل اًمث٤مين ؿمُمزي٩م ُمـ اإل يمٚمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل- وم٢من هذا اإلؿمٙم٤ملُمـ  232وص 231اٟمٔمر ص  (0)

-(د اخلقئل )ؿمٙم٤مٓت اًمتل طمٙم٤مه٤م قمـ اًمسٞمّ واًمث٤مًم٨م ُمـ اإل

- 085اًم٘مسؿ اًمث٤مين. روسمتٝمٞمدي٦م ذم اًم٘مقاقمد اًمرضم٤مًمٞم٦م :د(2)
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( وُمـ سمٕمدهؿ قمتامد اًم٘مدُم٤مء ُمـ أصح٤مب إئٛم٦م )ٜم٤م ٟمٛمٜمع اٟمّ إوثاىواا: 

غم اعماٜمك اعمزسمقر وًمق صما٧م ومٞمج٥م أن ي٘مٍم قمغم طمتك قمٍم اًمِمٞمخ واًمٜمج٤مر قم

( ذم ٦م قمغم ذًمؽ ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ )وُمـ إدًمّ  (،ُمـ ضم٤مء سمٕمد اًمِمٞمخ )

ّٓ  سمخؼم اًمث٘م٦م ٓ سمخؼم اإليمت٤مب اًمٕمدّ  - (0)ُم٤مُمل جمٝمقل احل٤ملة ُمـ أّٟمف ٓ يٕمٛمؾ إ

(: وذًمؽ احلدس أو اإلضمتٝم٤مد يم٤من ٟم٤مدرًا ضمّدًا  ذم زُم٤من إئّٛم٦م ) نّ إوثالثاا: 

ىمريا٦م ُمـ ٦م ٦م ومٝمل طمدؾمٞمّ وًمئـ يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ىمرائـ طمدؾمٞمّ  ، ٜمٝمؿ ُمـ احلّس ًمتٛمٙمّ 

سمف-  ُمٚمح٘م٦مٌ  احلّس 

٤م قم٤مست ّّن ٚم٦م زُمٜمٞم٦م سملم اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل يدقمك أشمقضمد وم٤مصاإليراد الثاين : 

( ومال يٛمٙمـ دقمقى اسمـ أيب قمٛمػم وؿمٝمدت هبذه اًمِمٝم٤مدة وسملم اًمِمٞمخ )

٤م ّّن (؟ أيّدقمك أاًمٜم٘مؾ قمٜمٝم٤م ُما٤مذة ومٙمٞمػ وصٚم٧م ؿمٝم٤مدهتؿ ًمٚمِمٞمخ )

 نّ أو أ إذ ٓ ٟمحرز اًمقصم٤مىم٦م، قمـ صم٘م٦م ًمتٙمقن اًمرواي٦م ُمرؾمٚم٦موصٚم٧م سمٜم٘مؾ صم٘م٦م 

يمؾ ـما٘م٦م وهذه دقمقى يّمٕم٥م  ه٤م اًمتقاشمر ذماًمٜم٤مىمؾ هق مج٤مقم٦م ياٚمغ طمدّ 

ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ هذه اًمدقمقى وطمدؾمٝمؿ  اًمتلأو سمحدس اًمِمٞمخ أو اجلامقم٦م ىماقذه٤م،

 (2)٦م ؟ ًمٞمس سمحجّ 

ٙم٤ميتٝمؿ ًٓمتزام اسمـ أيب اطمتامل طمدس اًمقؾم٤مئط )ذم طم نّ إواجلواب: 

م ُمـ ٟمدرة سمام شم٘مدّ  ( ُمردوداسمـ أيب قمٛمػم ) ( وسملمقمٛمػم( سملم اًمِمٞمخ )

- 338 .0:  ة إصقل٤مت ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل واٟمٔمر قمدّ ُمـ يمٚمٞمّ  230اٟمٔمر ص  (0)

- 006ـ  004 اًمرضم٤مًمٞم٦م: اًم٘مسؿ اًمث٤مين اٟمٔمر دروس متٝمٞمدي٦م ذم اًم٘مقاقمد (2)
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٨م شمٚمحؼ سم٤مًمٕمدم ذم أزُمٜم٦م إئّٛم٦م سمحٞمذم جم٤مل اًمتقصمٞم٘م٤مت اًم٘مرائـ احلدؾمٞم٦م 

(أو وُمـ سمٕمدهؿ طم ) و سم٤مًماٜم٤مء قمغم أص٤مًم٦م احلس ًمق مت٧ّم،أتك زُم٤من اًمِمٞمخ 

وإذا اـمٛمئٜمٜم٤م سمٕمدم احلدس ذم هذه اًمدقمقى أو اطمتٛمٚمٜم٤م ذًمؽ اطمتامًٓ ُمٕمتدًا سمف 

( سمْمٛمٞمٛم٦م جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مرائـ ٓ ّٟمٜم٤م ٟمستٗمٞمد ُمـ قما٤مرة اًمِمٞمخ )إ ٟم٘مقل:

ٗم٦م ذم أزُمٜم٦م ىمديٛم٦م ٦م ذم ذًمؽ اًمٕمٍم اعم١مًمّ يمٙمثرة اًمٙمت٥م اًمرضم٤مًمٞمّ ,جم٤مل ًمنده٤م 

ـمالقمف قمغم ىمرائـ شمقضم٥م ووقح اًمدقمقى ا,---وهمػم ذًمؽ وهمػم ىمديٛم٦م

واحل٤مصؾ إّن هذا اإلؿمٙم٤مل  -ومال شمرد ُمِمٙمٚم٦م اإلرؾم٤مل وآـمٛمئٜم٤من اًمٜمققمل هب٤م

 ذم يمّؾ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمرضم٤مًمّٞم٦م ومام جي٤مب سمف هٜم٤مك جي٤مب سمف هٜم٤م- آت 

هذا  نّ إّن هٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ ُمِم٤مخيف وٕم٤موم٤ًم، وقمٚمٞمف ومٜم٘مقل: إ اإليراد الثالث: 

ّٓ قمـ صم٘م٦م ُمْم٤موم٤ًم إمم أيٙمِمػ قمـ قمدم اًمتزاُمف سمٕمدم  ف يٚمزم ُمٜمف قمدم ٟمّ اًمرواي٦م إ

( ـ ذم ـ سمٕمد صماقت شمْمٕمٞمػ مجٚم٦م ُمـ ُمِم٤مخيف ) ٤م ؾمٜمِمّؽ ٟمّ ٦م اعمراؾمٞمؾ ٕطمجٞمّ 

ف مل ٟمّ ٓ؟ واًمتٛمّسؽ سمٕمٛمقم اًمٕم٤مّم إلصما٤مت أػ أو أّن هذا اًمِمٞمخ هؾ هق ممـ وٕمّ 

ؿمٞمخ ُمـ ؿمٞمقظمف صم٘م٦م( ذم اًمِماٝم٦م  )وهق يمّؾ  ؽ سم٤مًمٕم٤ممّ اًمتٛمّس ُمـ ػ يْمٕمّ 

- (0)اعمّمداىمٞم٦م

ن طمٞمٜمئذ ُمـ شمٕم٤مرض اجلرح ف يٙمقذور إول ومألٟمّ أُّم٤م قمـ اعمحواجلواب: 

٦م ومٙمذا هٜم٤م- ٦م اًمتقصمٞم٘م٤مت اًمٕم٤مُمّ ومٙمام ٓ يرض ذم سم٘مٞمّ  واًمتقصمٞمؼ،

٦ٍم يماػمٍة ُمـ اًمْمٕمٗم٤مء  يٕمٚمؿ ُمـ ظمالذه٤م قمدم ٟمٕمؿ ًمق صما٧م وضمقد يمٛمٞمّ 

- 268،  267واٟمٔمر ص  235اٟمٔمر يمٚمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل ص  (0)
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ّٓ أًمتزام ادّم اإل سمؾ  ُم٤م اّدقمل وٕمٗمف مل يٙمـ هبذه اًمٙمٛمّٞم٦م، نّ اًمٔم٤مهر أ نّ ف ذًمؽ إ

 -(رسمام يٜمٗمك وضمقد أي وٕمٞمػ ذم ُمِم٤مخيف )

( اًمٜم٘مقض سمت٘مري٥م أّن ُمٗم٤مد قما٤مرة اًمِمٞمخ )د طم٤مول سمٕمٌض شمٙمثػم وىم

ّٓ قمـ اًمث٘م٦م اإلـ أيب قمٛمػم )اًمتزام اسم اًمٕمدل  ُم٤مُمل أو اًمث٘م٦م( سمٕمدم اًمرواي٦م إ

ّٓ ٟمّ اإلُم٤مُمل وأ قمـ صم٘م٦م وًمق يم٤من اعمرؾمؾ همػم ُمِم٤مخيف اعما٤مذيـ  ف ٓ يرؾمؾ إ

يٙمـ ن يم٤من صم٘م٦م أو مل ٤ًم )وإُم٤مُمٞمّ ُمـ وىمع ذم ؾمٜمده ممـ مل يٙمـ إ وسم٤مًمت٤مزم ٟم٘مض سمٙمّؾ 

دام فمٚمف( ذم )يمٚمٞم٤مت ذم )٦م ذًمؽ سمٕمض إضمٚمّ  ُمـ ُمِم٤مخيف اعما٤مذيـ( وىمد ردّ 

ؿمٙم٤مًٓ ( إطمظ ُم٤م طمٙم٤مه قمـ اًمسّٞمد اخلقئل )وٓ ، (0)قمٚمؿ اًمرضم٤مل( ومالطمٔمف

 قمٚمٞمف- سمف م وُم٤م رّد قمغم اجلقاب اعمت٘مدّ 

ٚمغ ( ياف ي٘م٤مل: أن ُمِم٤ميخ اسمـ أيب قمٛمػم )وأُم٤م قمـ اعمحذور اًمث٤مين وم٢مٟم

( واًما٤مىمل صم٘م٤مت- 5واًمْمٕم٤مف ُمٜمٝمؿ ) ( رضماًل،411ُمـ )قمددهؿ ُم٤م ي٘مرب 

- 0.81= 5.411وقمٚمٞمف وم٤مطمتامل يمقن اًمِمٞمخ اًمقاطمد ُمـ اًمْمٕم٤مف = 

 يٕمتٜمقن سمف- ن هذا آطمتامل وٕمٞمػ قمٜمد اًمٕم٘مالء وٓوقمٚمٞمف ومٜم٘مقل: أ

 ومتّمح مجٞمع اعمراؾمٞمؾ-

وًمق رومض هذا سم٠من ي٘م٤مل اّنؿ ٓ هيتٛمقن هبذه اًمٜمسا٦م ذم إُمقر احل٘مػمة همػم 

ؾماًم وم٤من ( يم٤مؾم٤ًم ويم٤من اطمده٤م 81اعمٝمٛم٦م ٓ اخلٓمػمة اعمٝمٛم٦م يمام ًمق يم٤من هٜم٤مك )

وٓ أىمؾ ُمـ اًمِمؽ إذ ُمع اًمِمؽ شمس٘مط طمجٞم٦م  اًمٕم٘مالء جيتٜماقن اجلٛمٞمع،

- 228ـ  223يمٚمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل:  (0)
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ٕمٛمقُم٤مت ُم٤مم اًمًمٕمٚمؿ سم٤مًمقصم٤مىم٦م ومال شمّمٚمح ٕن شم٘مػ أاعمراؾمٞمؾ ًمٕمدم ا

واعمٕم٤مرو٤مت وإصقل- 

واطمد : ّٕن  رؾمؾ قمـ همػمٓ يتّؿ ذم ُم٤م ًمق أهذا  نّ وما٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م ان ٟم٘مقل : إ

ف يٙمٗمٞمٜم٤م وصم٤مىم٦م أطمد وُمـ اًمقاوح اٟم ( ومام زاد،3)همػم واطمد( فم٤مهر قمروم٤ًم ذم )

وسم٤مًمت٤مزم وم٤معمرض هق اطمتامل يمقن جمٛمقع اًمثالصم٦م هؿ ُمـ  ه١مٓء اًمثالصم٦م،

ٜم٤م ًمق أردٟم٤م اؾمتخراج ٕٟمّ  ػ ٓ يٕمتٜمل سمف اًمٕم٘مالءاطمتامل وٕمٞموهذا  اًمْمٕمٗم٤مء،

وهق اطمتامل وٕمٞمػ ضمدًا  502 0.111ىمٞمٛم٦م هذا آطمتامل ًمقضمدٟم٤مه يس٤موي 

ٓ يٕمتٜمل سمف اًمٕم٘مالء- 

- (0)ٟمف يٜماٖمل اًمتٗمّمٞمؾ ذم ُمراؾمٞمؾ اسمـ قمٛمػم هبذا اًمِمٙمؾوم٤مًمٜمتٞمج٦م: هل أ

قّي٦م اذه شمقصمٞمؼ ُمِم٤ميخ اسمـ أيب قمٛمػم ُمـ شمقصمٞمؼ جمٝمقل نّ إ اإليراد الرابع:

وىمد قم٘مد اسمـ  ٜم٤م هقيتف وضمدٟم٤مه ُمْمٕمٗم٤ًم-قمروم وهق ًمٞمس سمحّج٦م ٓطمتامل أّٟم٤م ًمق

 قمٛمٜم٤م ىمده ذم ومقائده اًمرضم٤مًمّٞم٦م وم٤مئدة خمّمقص٦م سمتقصمٞمؼ جمٝمقل اذهقّي٦م-

ّٓ ف ًمٞمس سمحجّ ٟمّ ٤من شمقصمٞمؼ جمٝمقل اذهقي٦م ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أواوح وم وجوابه أّن  ٦م إ

ُمِم٤مخيف ُمٕمرووملم ُمْماقـملم سم٤مٓؾمؿ  نّ ُم٘م٤مُمٜم٤م ًمٞمس ُمـ هذا اًم٘ماٞمؾ ًمٗمرض أ

واًمٕمدد- 

تد سمف ُمٜمٝم٤م صم٤مسمت٦م ًمق يم٤مٟم٧م شمسقي٦م اًمٓم٤مئٗم٦م أو قمدد ُمٕماإليراد اخلامس: 

ُمـ اًم٘مسؿ اًمث٤مين-  087، 086دروس متٝمٞمدي٦م: ص  (0)
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- (0)ُمع اٟم٤م ٓ ٟمجد ذه٤م قمٞمٜم٤ًم وٓ أصمرًا-  ًمذيمرت ذم يمالم أطمد ُمـ اًم٘مدُم٤مء،

٦م: هذه اًمدقمقى شمّمح ًمق وصؾ إًمٞمٜم٤م رء ُمـ يمتاٝمؿ اًمرضم٤مًمٞمّ  نّ إ واجلواب:

ذا هق هذه اًمٙمت٥م- ذيمر ه ُمٔم٤منّ  وم٢منّ 

ٞمف هذا اعمٕمٜمك طمٞم٨م وًمٙمـ مل يّمؾ إًمٞمٜم٤م ؾمقى رضم٤مل اًمٙمٌم ـ وىمد ذيمر وم

قمّده ُمـ رضم٤مل اإلمج٤مع سمٜم٤مءًا قمغم ُم٤م ٟمٛمٞمؾ إًمٞمف ُمـ أّن همرض اًمٙمٌم مل يٙمـ 

ورضم٤مل اسمـ اًمٖمْم٤مئري  ورضم٤مل اًمؼمىمل _جمّرد اًمتقصمٞمؼ سمؾ شمّمحٞمح ُمروّي٤مهتؿ 

ورضم٤مل اًمٜمج٤مر وىمد _وٓ يالئؿ همرض اًمٙمت٤مسملم سمٞم٤من هذه اًمدقمقى ومٞمٝمام _

 (2سملّم هذه اًمدقمقى ذم اسمـ أيب قمٛمػم-

٦م ُمٜمِم١مه٤م هذه اًمدقمقى طمدؾمٞمّ  نّ أن يّدقمك آـمٛمئٜم٤من سم٠ماإليراد السادس: 

 قمـ ه١مٓء-  مج٤مع قمغم شمّمحٞمح ُم٤م يّمّح هق دقمقى اًمٙمٌم اإل

ُمـ اًم٘مرائـ  ( جلٛمٚم٦مٍ ئل )ؼ اخلقد ُمِم٤مخيٜم٤م اعمح٘مّ سمذًمؽ ؾمٞمّ  وىمد اـمٛم٠منّ 

وىمٕم٧م حماّل ًمٚمٜم٘م٤مش، واًمٔم٤مهر أّٟمف ٓ اـمٛمئٜم٤من  _وُمٜمٝم٤م همػمه٤م ُمٜمٝم٤م ُم٤م شم٘مدم_

ؼ ٤م ٟمٓماّ سمف وُمٕمف ىمد ي٘م٤مل سم٠مٟمّ  ام هم٤مي٦م ُم٤م هق ُمقضمقد آطمتامل اعمٕمتدّ وإٟمّ  سمذًمؽ،

ف ٓ أصؾ ٟمّ حلّس قمٜمد اًمدوران سملم احلّس واحلدس، وًمٙمـ اًمّمحٞمح أأص٤مًم٦م ا

 (3)ذهذه اًم٘م٤مقمدة-

- 229اٟمٔمر يمٚمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل:  (0)

 - 229اعمّمدر اًمس٤مسمؼ:  (2)

- 229اٟمٔمر اعمّمدر اًمس٤مسمؼ:  (3)
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 (عند الدوران بني احلدس واحلس   )أصالة احلس  

ؾمػمة اًمٕم٘مالء ىمد ضمرت قمغم أظمذ  نّ وان اؿمتٝمرت سملم اًمٕمٚمامء سمدقمقى أ

د اًمِمؽ ذم أن ُمّمدره  احلس أو قمٜم قمـ ُمٜمِم٠مه ص وؾم١مالاخلؼم ُمـ دون شمٗمحّ 

ؿ يٕمٛمٚمقن سمف وًمق يم٤من طمدؾمٞم٤ًم عم٤م ّّن  سمدًمٞمؾ أف طمّز ياٜمقن قمغم أٟمّ احلدس سمؾ 

ّٓ سم٤مخلؼم٘مالء ٓ ياًمٕم قمٛمٚمقا سمف: ٕنّ  -  احلّز ٕمٛمٚمقن إ

اجلقاب قمـ هذا: وم٢من قمٛمؾ اًمٕم٘مالء سمذًمؽ ٕطمد أُمريـ:  ولكن ال خيفى

٦م ُمٜمحٍم ٞمّ اًمٓمريؼ سمٛمٕمروم٦م اًم٘مْم٤مي٤م احلّس  نّ وذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م أ آـمٛمئٜم٤منـ  0

وًمق ومرض ومٝمق ـمريؼ همػم  ٛمٙمـ أن يتقّصؾ إًمٞمف سم٤محلدس ،وٓ ي سم٤محلّس 

ٓ ُمع شمٞمّن  ُمتٕم٤مرف ٓ يسٚمٙمف اًمٕم٘مالء قم٤مدة اًمٓمريؼ احلز وم٢مّن اًمٕم٘مالء

- يسٚمٙمقن اًمٓمرق اعمٚمتقي٦م اًمّمٕما٦م ُمع شمٞمّن اًمٓمرق اًمقاوح٦م اًمسٝمٚم٦م

 ل يمام ًمق ىمٞمؾ ُمثاًل )رأي٧م زيدًا( -ـ اًمٔمٝمقر اًمٚمٗمٔم 2

إمم ُمراضمٕم٦م ؾمػمة اًمٕم٘مالء وم٢مّّن٤م شمِمٝمد سمام أذٟم٤م  ُمْم٤موم٤مً _واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ 

٤م د ومٞمٝمإذ ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمتٕماّ  إُم٤مراتيمّٚمٝم٤م ُمـ  إصقل اًمٕم٘مالئٞم٦م نّ أ _ ًمف

رة ذم اعم٘م٤مم هل أطمد هذيـ وم٘مط- ّمقّ وإُم٤مرة اعمت

ؿمٝم٤مدة اًمِمٞمخ هذه مل شمٙمـ  ف ٓ يقضمد اـمٛمئٜم٤من سم٠منّ ٟمّ ر ذًمؽ ومٜم٘مقل: إإذا شم٘مرّ 

سمؾ ٟمحتٛمؾ اطمتامًٓ ُمٕمتدًا سمف  إمم ؿمٝم٤مدة اًمٙمٌم وأّن ُمّمدره٤م احلّس،ُمستٜمدة 

اًمِمٞمخ ذم ٟمٗمسٝم٤م قمغم ُم٤م يدل قمٚمٞمف  ٦م ظمّمقص٤ًم سمٕمد وهـ امج٤مقم٤متسم٠مّن٤م طمدؾمٞمّ 

ف ٓ فمٝمقر ًمٗمٔمل ذم قما٤مرشمف شمدل قمغم أٟمف ىمد يمام أٟمّ  ، ٦مع ذم امج٤مقم٤مشمف اًمٗم٘مٝمٞمّ اًمتتاّ 
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 اًمٓم٤مئٗم٦م ٓ ُمـ ظمالل اـمالع اًمٙمٌم- امج٤مع ٚمع سمٜمٗمسف ُما٤مذة قمغم اـمّ 

ام اًم٘مٞمٛم٦م يمؾ ٟمّ ٦م سمٜمٗمسٝم٤م وإ( قمـ احلجٞمّ وُمـ هٜم٤م شمس٘مط قما٤مرة اًمِمٞمخ )

اؾمتٜم٤مده٤م إمم دقمقى اًمٙمٌم وٓ ٟم٤مذم ذهذا ٓطمتامل وذًمؽ  اًم٘مٞمٛم٦م عمدريمٝم٤م

- طمتاملآ

 نّ فمٚمف( وهق أ ُم٤م ذيمره اؾمت٤مذٟم٤م اًمِمٞمخ اإليرواين )ُمدّ : (0)التقريب  الثاين

( عمِم٤ميخ اسمـ أيب أّٟمف يقضمد شمقصمٞمؼ ُمـ ٟمٗمس اًمِمٞمخ )فم٤مهر قما٤مرة اًمِمٞمخ هق 

ف ٤ٓم ًمق ومروٜم٤م أٟمّ ٟمّ قصمٞمؼ حمتٛمؾ ًمٚمحدس وحمتٛمؾ ًمٚمحس: ٕوهذا اًمت قمٛمػم،

صمّٚم٦م ُمٜمٝمؿ يِمٝمدون سمذًمؽ أُمر حمتٛمؾ، وذيمر ذم  يقضمد امج٤مع ًمٚمٓم٤مئٗم٦م ومقضمقد

 ه: ُمـ ىماٞمؾ أنّ وردّ  ٦م ًمٜمٗمل اطمتامل احلّس ؽ سمف ُمـ أدًمّ يمالُمف سمٕمض ُم٤م ىمد يتٛمّس 

ف يمٞمػ ظمٗمل قمغم وُمـ ىماٞمؾ أٟمّ  ، ماحلس ُمٜمحٍم سم٤مًمتٍميح اعمٜمٗمل يمام شم٘مدّ 

خ هذا اإلًمتزام؟ ف يمٞمػ وصؾ إمم اًمِمٞمأٟمّ ىماٞمؾ اًمٜمج٤مر ًمق يم٤من؟ وُمـ 

ؼ أص٤مًم٦م احلس- ـماّ  احلّس  صما٧م وضمقد اطمتاملوسمٕمد أن أ

اًمس٤مسمؼ يستٜمد إمم دقمقى اًمِمٞمخ  ويٗمؽمق هذا اًمقضمف قمـ ؾم٤مسم٘مف ذم أن

٤م هذا اًمقضمف ومال مج٤مع وأُمّ ُم٤م يرد قمغم صماقت اإل مج٤مع وسم٤مًمت٤مزم يرد قمٚمٞمف يمّؾ اإل

فم٤مهر قما٤مرشمف  ـيستٜمد إمم دقمقى اإلمج٤مع وإٟمام إمم شمقصمٞمؼ اًمِمٞمخ اعمستٗم٤مد ُم

شمرد قمغم  اًمتلقمـ اعمح٤مذير  واًمداقمل إًمٞمف هق اًمتٗمّص  سمْمٛمٞمٛم٦م أص٤مًم٦م احلس،

 -مج٤معقمقى اإلد

ُمـ اًم٘مسؿ اًمث٤مين- 085دروس متٝمٞمدي٦م:  (0)
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ذم أن ُمدرك ( فم٤مهرة سمؾ واوح٦م وًمٙمـ ٓ خيٗمك ان قما٤مرة اًمِمٞمخ ) 

ف مج٤مع ومٛمع قمدم وضمقد حمذور قمٚمٞمف ومٚمٞمٕمتٛمد قمغم اًمقضماًمتقصمٞمؼ هق اقمت٘م٤مد اإل

٤م عمف ٓ يتؿ طمٞمٜمئٍذ ذاك اًمقضمف ومٙمذا هذا ٟمّ اًمس٤مسمؼ وُمع وضمقد حمذور قمٚمٞمف ومٙمام أ

- ٕص٤مًم٦م احلّس  كم ُمـ قمدم وضمقد ُمدرشم٘مدّ 

٦م ومٞمام ادقمل- ؾ ذًمؽ هل أّن قما٤مرة اًمِمٞمخ ًمٞمس٧م سمحجّ ُمـ يم فالنتوجة:

ذم طمؼ اسمـ أيب قمٛمػم طمٞم٨م ىم٤مل: )وذهذا  (0)ُم٤م ذيمره اًمٜمج٤مرالوجه الثاين: 

ضمقسمتٝم٤م شمرد هٜم٤م ُم٦م ُمع أؿمٙم٤مٓت اعمت٘مدّ إلاصح٤مسمٜم٤م يسٙمٜمقن إمم ُمراؾمٚمٞمف( ويمؾ ا

  :هذه اًمٕما٤مرة شمٗمؽمق قمـ قما٤مرة اًمِمٞمخ سم٠مُمريـ إّٓ أنّ 

صح٤مب ٜم٧م ؿمٝم٤مدة آّ ( ىمد شمْمٛمّ قما٤مرة اًمِمٞمخ ) نّ إل: األمر األو  

ّٓ قمـ صم٘م٦م،سم٤م اقمتامدهؿ قمغم  نّ ُمٜمٝم٤م أ ٤م هذه ومال ئمٝمروأُمّ  ًمتزاُمف سمٕمدم اًمرواي٦م إ

ُمـ ضمٝم٦م صحتٝم٤م أقمؿ ُمـ أن شمٙمقن صحتٝم٤م  اؾمٞمؾ ٕضمؾ ذًمؽ سمؾ ًمٕمّٚمفاعمر

٦م ( سمذًمؽ أو ُمـ ضمٝم٦م اىمؽمان اًمرواي٦م سم٘مرائـ شمقضم٥م اًمّمحّ سمسا٥م اًمتزاُمف )

قمٜمٝمؿ اًمقارد ذم يمالم اًمٙمٌم  سمٜمٔمره ومٞمٙمقن ُمٗم٤مده٤م ُمٗم٤مد شمّمحٞمح ُم٤م يّمّح 

() 

( ٦م )٦م اًمرواي٦م ذم زُمـ إئٛمّ ٦م قمغم صحّ اًم٘مرائـ اًمداًمّ  نّ إ واجلواب:

وُمع اعمٙمٜم٦م ُمٜمف ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمجقء إمم  ًمٚمٛمٙمٜم٦م ُمـ احلس،قم٤مدًة ُم٤م شمٙمقن طمسّٞم٦م 

 ُمـ احلّس  ُمت٤مٟم٦مً  ف أىمّؾ احلدس: إذ هق اصٕم٥م وأيمثر شمٕما٤ًم ًمٚمٜمٗمس ُمْم٤موم٤ًم إمم أٟمّ 

- 326رضم٤مل اًمٜمج٤مر:  (0)
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 ـ هٜم٤م ٓ يسٚمؽ ـمري٘مف اًمٕم٘مالء ُمع إُمٙم٤من ـمريؼ احلسًمٙمثرة اخلٓم٠م ومٞمف ومٛم

٦م، م شمٕم٤مرف آضمتٝم٤مد ذم شمٚمؽ إزُمٜم٦م سمؾ يم٤من أيمثر اإلقمتامد قمغم ٟم٘مؾ اًمث٘موًمٕمد

اًم٘مرائـ احلدؾمٞم٦م  اطمتامل اإلؾمتٜم٤مد إمم ٓ يرد ومٞمٝم٤مقما٤مرشمٜم٤م هذه  نّ هذا ُمْم٤موم٤ًم إمم أ

يم٤معمقاوم٘م٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمٕم٘مؾ- 

٦م أقمٜمل ُمٓمٚم٥م اًماح٨م قمـ اًم٘مرائـ اعمقضما٦م ًمّمحّ _وهذا ُمٓمٚم٥م ُمٝمؿ 

ّٓ  _( وُمـ سمٕمدهؿرواي٦م واًمتقصمٞمؼ ذم زُم٤من إئٛم٦م )اًم حت٘مٞم٘مف سم٠ميمثر ُمـ  أنّ  إ

هذا اعم٘مدار ٓ يٜم٤مؾم٥م طمجؿ اًمٙمت٤مب- 

ـّ سم٠مّٟمف  قما٤مراحلدؾمّٞم٦م ذم اطمتامل نّ إاألمر الثاين:  ة اًمٜمج٤مر ُمرومقض ومٜمٓمٛمئ

( طمٙمك ؾمٙمقن اًمٓم٤مئٗم٦م قمـ طمّس ) ٓ قمـ طمدس ًمٚماٞم٤من اًمت٤مزم: وهق أّٟمف ًمق 

٤م أن يٙمقن ىمد اقمتٛمد ومٞمٝم٤م قمغم اًمٙمٌم أو قمغم اًمِمٞمخ- ُمّ يم٤مٟم٧م طمدؾمٞم٦م وم٢م

٤م سم٤مـمؾ ُٕمريـ: ويمالمه

ممـ ـ ًمق يم٤من ىمد اقمتٛمد قمغم ذًمؽ ًمذيمر ٟمٔمػم هذا ذم همػم اسمـ أيب قمٛمػم  0

( دون همػمه ذًمؽ سمف ) ف ظمّص ( ُمع أٟمّ ( واًمٙمٌم )ذيمرهؿ اًمِمٞمخ )

ف شمرمجف وذيمر ٟمّ ٗمف سمٕمد ومٝمرس اًمِمٞمخ سمِمٝم٤مدة أًمّ ظمّمقص٤ًم ُمع اإلًمتٗم٤مت إمم أّٟمف أ

 - تف ومٝمرؾم ذم شمرمجتف إمم

يمثػم )ًمف يمت٤مب اًمرضم٤مل  (0)يمت٤مب اًمٙمٌم ذم ىم٤مل (اًمٜمج٤مر ) نّ ـ إ 2

( مل يٙمـ اًمٜمج٤مر ) نّ قمغم أ وهذا يدّل  اًمٕمٚمؿ وومٞمف أهمالط قمـ يمثػمة(،

- 0108رضم٤مل اًمٜمج٤مر: اًمرىمؿ  (0)
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ًمٞمٕمتٛمد قمغم ُم٤م ىم٤مًمف اًمٙمٌم ذم يمت٤مسمف شم٘مٚمٞمدًا سمال ُمراضمٕم٦م عمدرك اًمٙمٌم واًمتثا٧م 

ُمـ وضمقده سمٜمٗمسف- 

ٟمجري ٟمٗمس هذا اًمٙمالم ذم طمؼ اًمِمٞمخ ومٜم٘مقل: ًمق يم٤من ًمٜم٤م أن وقد تقول: 

ُمراضمٕم٦م ُمدرك اًمِمٞمخ يٕمتٛمد قمغم يمالم اًمٙمٌم ـ ًمقصمقىمف اًمت٤مم سمف ـ سمال طم٤مضم٦م إمم 

ًمٞمس ف ومٝمؿ ُم٤م ٟمّ ( حيتٛمؾ أاًمِمٞمخ ) نّ اًمدقم٤موى وُمستٜمداهت٤م أُمٙمـ أن ٟم٘مقل أ

( يالطمظ اعمدرك ٤م ًمق يم٤من اًمِمٞمخ )أُمّ و سمٛم٘مّمقد اًمٙمٌم وومٝمٛمف ًمٞمس سمحج٦م،

ف ٟمّ م اًمٙمٌم ومحٞمٜمئٍذ  يٙمقن ومٝمٛمف هذا  طمج٦م ًمٗمرض أد يمالٕمتٛمد قمغم جمرّ وٓ ي

 سم٤مًمدًمٞمؾ-ُم٘مؽمن 

هتذي٥م رضم٤مل اًمٙمٌم يم٤من سمّمقرة  نّ ؾ قمغم هذا اًمث٤مين ُم٤م ىمٞمؾ: إومم٤م يدًمّ 

(0)دمريده ُمـ رضم٤مل اًمٕم٤مُم٦م يمام ذيمر اًم٘مٝما٤ميتدمريده قمـ اذهٗمقات ٓ سمّمقرة 

( ّٕن )  ىمد رووا قمـ أومٞمف مجٕم٤ًم ُمـ اًمٕم٤مُم٦م ذيمر اًمِمٞمخ ىمده( ئٛمتٜم٤م -) 

٦م ذيمر رواة اخل٤مص٦م وم٘مط إمم ذيمر رواة اطمتامل اًمٕمدول ُمـ ٟمٞمّ  نّ إفنقول: 

وسم٤مًمت٤مزم ٓ  اًمٕم٤مُم٦م ُمقضمقد وحمتٛمؾ ذم طمؼ اًمِمٞمخ ،اخل٤مص٦م وسمٕمض رواة 

 يٛمٙمـ اجلزم سم٠مّن هتذي٥م رضم٤مل اًمٙمٌم يم٤من سمّمقرة دمريده ُمـ اذهٗمقات-

٦م همرسمٚم٦م ذم يمالم اًمٙمٌم يم٤من اًمِمٞمخ أضمرى قمٛمٚمٞمّ  نّ ٟمٕمؿ ًمق شمّؿ ُم٤م ذيمر ُمـ أ

ُم٤م ذيمر ُمتجٝم٤ًم ًمٚمٖم٤مي٦م ومت٠مُمؾ وم٢مٟمف دىمٞمؼ وسم٤مًمت٠مُمؾ طم٘مٞمؼ- 

اًمٜمج٤مر ذم دقمقاه إمم  إّن هذه اًمٕما٤مرة شمٜمٗمل اطمتامل اؾمتٜم٤مد واحل٤مصؾ:

- 63 ، 59ٟمٔمر يمٚمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل:  ا (0)
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 دقمقى اًمٙمٌم- 

ّٓ ٜمج٤مر ٓ اًم وأيْم٤م ٧م ُمٜمف سمٕمد اًمتثاّ  يٕمتٛمد قمغم يمالم اًمِمٞمخ اًمٓمقد إ

ف يم٤من ًمٖمرض سمٕمض ُم٤م ضم٤مء ومٞمف خم٤مًمػ ًمٗمٝمرس اًمِمٞمخ وًمٕمٚمّ  نّ سمدًمٞمؾ أ

 اًمتّمحٞمح- 

( اًمؼموضمردي ) اًمسّٞمد اعمتاحر زقمٞمؿ اًمٓم٤مئٗم٦م ذم قمٍمه ؼويم٤من اعمح٘مّ 

 (0-)ومٝمرس اًمٜمج٤مر يم٤مًمذيؾ ًمٗمٝمرس اًمِمٞمخ نّ يٕمت٘مد أ

٦م ُمراؾمٞمؾ اسمـ أيب ٦م ذم طمجٞمّ قما٤مرة اًمٜمج٤مر طمجّ  نّ ىمد اشمْمح أواخلالصة: 

 (- قمٛمػم )

قمروٜم٤م قمٜمف ـ وهق يمقٟمف ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع ـ أ وجه ثالثويوجد هنا 

 اظمتّم٤مرًا- 

 داللة الرواية

 - اًّمٚمتل٤م وٚمتٞمّ تف سمٕمد اًمّ وىمد اشمْمح مت٤مُمٞمّ  هذا يمّٚمف سم٤مًمٜمسا٦م إمم ؾمٜمده٤م،

ؿمٙم٤مل قمغم ومٝمل واوح٦م ًمٚمٖم٤مي٦م، وُمـ اًمٖمري٥م اإل٤م سم٤مًمٜمسا٦م إمم دًٓمتٝم٤م وأُمّ 

اًمٚمٖمقي وهق اًماٚمقغ اًمٓمال واًمذي  ٤م ٟم٤مفمرة إمم اًماٚمقغ سمٛمٕمٜم٤مهدًٓمتٝم٤م سم٤مطمتامل أّّن 

ف ىماؾ اًمتسع ٦م قمغم أٟمّ اًمرواي٤مت اًمداًمّ  ره احلٞمض ومٞمٙمقن ُمٗم٤مده٤م ُمٗم٤مد سم٘مّٞم٦مُمـ آصم٤م

زُم٤من احلٞمض  ة قمٚمٞمٝم٤م سم٤مقمتا٤مر أنّ يمام ٓ قمدّ  ، ٓ حتٞمض ومال جيقز اًمدظمقل هب٤م

ـّ   اًمت٤مؾمٕم٦م-  آٟمذاك هق ؾم

                                                           
 - 210( ص 7جمٚم٦م آضمتٝم٤مد واًمتجديد: اًمٕمدد ) (0)
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اًمتسع وإن ض ٓ يٙمقن ىماؾ اًماٚمقغ واحلٞم نّ ُمٗم٤مد اًمرواي٦م أ نّ واحل٤مصؾ: أ

- (0)ن يٙمقن سمٕمدهضم٤مز أ

 ة أُمقر ٟمذيمر سمٕمْمٝم٤م: وهذا اًمتٗمسػم ًمٚمرواي٦م خم٤مًمػ ًمٚمٔم٤مهر ضمدًا ًمٕمدّ 

( ُمقوقع ل ذم أّن اًماٚمقغ ذم زُم٤من إئّٛم٦م )ؿمٙم٤مف ٓ يٜماٖمل اإلٟمّ ـ إ 0

ـّ اًمتٙمٚمٞمػ وهجر ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي، وإ د هق ذم ُمٕمٜم٤مه ام آؿمٙم٤مل واًمؽمدّ ٟمّ عمٕمٜمك ؾم

٤مزم قمٜمد اًمِمؽ جي٥م محٚمف قمغم ُمٕمٜم٤مه اعمقوقع ًمف (- وسم٤مًمت’زُم٤من اًمرؾمقل )

ـّ  اًمتٙمٚمٞمػ ٓ ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي اعمٝمجقر قمٛماًل سم٠مص٤مًم٦م احل٘مٞم٘م٦م واًمٔمٝمقر-  وهق ؾم

ـّ ف إذا حت٘مّ ٟمّ ـ إّن فم٤مهر اًمرواي٦م أ 2 اعمرأة شمسع ؾمٜملم، وإذا  ؼ اًماٚمقغ ومس

( حت٘مؼ اًماٚمقغ أي فم٤مهره٤م اًمتس٤موي ُمـ اجل٤مٟمالم ُمـ ضمٝم٦م 9وصٚم٧م اعمرأة إمم )

دود )وهق اًماٚمقغ( وٓ يت٠مظمر م قمغم اعمحاًمٌمء ٓ يت٘مدّ  ٕماػم سم٤محلد، وطمدّ اًمت

اًماٚمقغ اًمٓمال واحلٞمض ىمد يت٠مظمر-  نّ ٓزم اًمتٗمسػم اعمذيمقر هق أ نّ قمٜمف،ُمع أ

؟  ف ُمتك حتٞمض اعمرأةٟمّ ٚمٞمؼ سمٙمالم اإلُم٤مم محٚمف قمغم سمٞم٤من أف ٓ يٟمّ ـ إ 3

ام اًمذي يٚمٞمؼ وإٟمّ ف ُمقوع اسمتالء ٟمس٤مءهؿ، واعمخ٤مـماقن قم٤مرومقن سمذًمؽ: ٕٟمّ 

 طمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ٓ طمدود إُمقر اًمٕمرومٞم٦م- طمدود إ( سمٞم٤من سم٤مإلُم٤مم )

اؾ اًمتسع ومٝمق سمٞم٤من طمٙمؿ وأُم٤م اًمرواي٤مت اًمداًم٦م قمغم أن اعمرأة ٓ حتٞمض ىم

شمراه اعمرأة ُمـ اًمدم ىماؾ اًمتسع  ٥م قمغم ُم٤مشمّ ؽماطمٙم٤مم احلٞمض ٓ شم نّ ذقمل وهق أ

 ٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم أو ُمع قمٛمقم اًمٕمٚمؿ سم٤محلٞمْمٞم٦م-ُمّ إ

- 46اٟمٔمر اًماٚمقغ:  (0)
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ًمٜم٤م أن ٟمٕمرف شم٤مريخ صدور اًمرواي٦م ُمـ  وأورد صم٤مٟمٞم٤ًم قمغم اًمرواي٦م سم٠منّ 

ًمٗم٤مفمٝم٤م أو ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م أو أؾمٚمقهب٤م واقمتامدًا قمغم هذا اًمٓمريؼ ىمدح سمٕمض اجلٝمٚم٦م أ

ٓ جم٤مل ن اظمٓم٠م ذم اًمّمٖمرى قمغم شمٗمّمٞمؾ ( وإسمٜمسا٦م ّن٩م اًماالهم٦م ًمإلُم٤مم )

ذم زُم٤من اعمٕمّمقُملم ُمّمٓمٚمح )سمٚمقغ اعمرأة( مل يٙمـ  نّ ًمذيمره هٜم٤م ـ ومٝمٜم٤م ٟم٘مقل: إ

- (0)وإٟمام طمّمؾ سمٕمدهؿ

 وومٞمف: اّن هذا مل يثا٧م-

٤م شم٤مُم٦م ؾمٜمدًا ودًٓم٦م- ّّن اًمٙمالم ذم هذه اًمرواي٦م وىمد اشمْمح أهذا مت٤مم 

هب٤م قمغم اعمٓمٚمقب ظمؼم محران قمـ أيب ضمٕمٗمر  اؾمتدّل  اًمتلوُمـ اًمرواي٤مت 

(( :)… ضم٧م ودظمؾ هب٤م وذه٤م شمسع ؾمٜملم ذه٥م قمٜمٝم٤م اجل٤مري٦م إذا شمزوّ  نّ إ

وأىمٞمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م احلدود  اًمٞمتؿ ودومع إًمٞمٝم٤م ُم٤مذه٤م وضم٤مز أُمره٤م ذم اًمنماء واًماٞمع

اًماٚمقغ ُم٤م أوضم٥م قمغم  قمغم أنّ  سمْمٛمٞمٛم٦م ُم٤م دّل  (2)(…وأظمذ ذه٤م وهب٤م  شم٤مُّم٦م

اعم١مُمٜملم احلدود، ـ وؾمٞم٠ميت ٟم٘مؾ ُم٤م 

 ٜمف ـ- شمْمٛمّ 

(- يزيد اًمٙمٜم٤مد قمـ أيب ضمٕمٗمر ) (3)وسمٛمْمٛمقن ظمؼم محران ظمؼم

ُم٤م  نّ اًمدًٓم٦م ٕ ُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم ىمٞمد )شمزوضم٧م ودظمؾ هب٤م( همػم شم٤ممّ  انّ وفوه: 

- 2قاب ُم٘مدُم٦م اًمٕما٤مدات احلدي٨م ُمـ أسم 4اًما٤مب اًمقؾم٤مئؾ،  (0)

 - 9ُمـ أسمقاب قم٘مد اًمٜمٙم٤مح، احلدي٨م  6، اًما٤مب اًمقؾم٤مئؾ  (2)

-4ُمـ اسمقاب اطمٙم٤مم اًمقص٤مي٤م، احلدي٨م  45، اًما٤مب اًمقؾم٤مئؾ  (3)



 57 اإلقمّم٤مر طمدّ  قمـ اًمّست٤مر إزاطم٦م

ن اقمتؼمه ٦م اقمتا٤مر هذا اًمت٘مٞمٞمد وإٞمّ فم٤مهر ومٞمف ًمٞمس سمحّج٦م ًمٕمدم اطمتامل طمجهق 

ُم٤مًمؽ ـ يمام ؾمٞم٠ميت ـ وُم٤م حيتٛمؾ اقمتا٤مره ـ وهق اًماٚمقغ شمسٕم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم سمال شم٘مٞمٞمده 

ومٞمف-  ٦مهبذيـ اًم٘مٞمديـ ـ ًمٞمس٧م اًمرواي٦م سمٔم٤مهرة ومٞمف، ومٚمٞمس٧م سمحجّ 

همػم  (0)وُم٤م مل يِمتٛمؾ قمغم ىمٞمد )شمزوضم٧م ودظمؾ هب٤م(، وهق ُمرؾمؾ اًمٗم٘مٞمف، 

 )ىم٤مل(- ٦م وإن يم٤مٟم٧م سمـٚمس٤منُمرؾمالت اًمّمدوق ًمٞمس٧م سمحجّ  ؾمٜمدًا ٕنّ  شم٤ممّ 

وإٓ إذا سمٚمٖم٧م  …(: )ُمرؾمٚم٦م اسمـ أيب قمٛمػم قمـ أيب قماد اهلل )ومنها: 

 إن مل شمٙمـ ؾمٜمدًا ٕن ُمرؾمالت اسمـ أيب قمٛمػم وهل وٕمٞمٗم٦م (2)شمسٕم٤ًم وم٘مد سمٚمٖم٧م(

٦م يمام شم٘مدم- )قمـ همػم واطمد( ومٚمٞمس٧م سمحجّ 

ظمؼم قماد اهلل سمـ ؾمٜم٤من اًمذي ؾمٞم٠ميت ٟم٘مٚمف ذم اًم٘مقل اًمراسمع- ومنها: 

٘مف ذم ىمد وصمّ  وإن يم٤من اًمٜمج٤مر٤مع اًمٚم١مًم١م و آدم سمٞمّ  اّٟمف ىمد وىمع ذم ؾمٜمدهوفوه: 

إٓ أّن اسمـ داوود مل يٜم٘مؾ شمقصمٞم٘مف قمٜمف يمام أن اًمٕمالُم٦م مل يذيمره  (3)اًمٜمسخ٦م اعمٓماققم٦م

 ص٤مًم٦م قمدم آؿمتا٤مه ذم طمّؼ أ نّ ذم اًم٘مسؿ إّول سمؾ وٓ ذم اًمث٤مين وقمٚمٞمف ومٜم٘مقل: إ

 _ًمٕمدم شمقصمٞم٘مف وؾم٘مقط اًمرواي٦م قمـ آقمتا٤مرٞم٦م ٘متْماعم _ُم٦م اسمـ داوود واًمٕماّل 

وسم٤مًمت٤مزم  _٤مر اًمرواي٦ماعم٘متْمٞم٦م ًمتقصمٞم٘مف واقمتا _شمٕم٤مرض أص٤مًم٦م شمٓم٤مسمؼ اًمٜمسخ 

ٞمتس٤مىمط إصالن وشمٙمقن اًمٜمتٞمج٦م قمدم صماقت شمقصمٞمؼ ذم طم٘مف- وم

- 2دي٨م ُمـ اسمقاب ُم٘مدُم٤مت اًمٜمٙم٤مح، احل ٤02مب ، اًمااًمقؾم٤مئؾ  (0)

12ُمـ اسمقاب اعمتٕم٦م،  احلدي٨م  02، اًما٤مب 04اًمقؾم٤مئؾ: اجلزء (2)

1 261رىمؿ 014رضم٤مل اًمٜمج٤مر : (2)
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شم٘مدم ٟم٘مٚمٝم٤م ذم اًم٘مقل  اًمتل( رواي٦م اًمنماد قمـ اًمٕمسٙمري)ومنها: 

اًمث٤مُمـ ُمـ إىمقال ذم اعمس٠مًم٦م وي٠ميت اجلقاب قمٜمٝم٤م ذم ُمٜم٤مىمِم٦م اًم٘مقل اًمث٤مُمـ- 

٤م ّّٓن ًمٚماٚمقغ ُمع أطمٙم٤مُم٤ًم ادقمل ُمالزُمتٝم٤م شمْمٛمٜم٧م ااًمتل اًمرواي٤مت ومنها: 

٤ًم سمف: شمستٚمزُمٝم٤م اؾمتٚمزاُم٤ًم ُمٓمٛمئٜمّ 

٦م وطء اجل٤مري٦م ىماؾ اًمتسع ُمقضم٥م ًمٚمحرُم٦م إسمديّ  نّ قمغم أ ُم٤م دّل من قبول: 

(0)اًمتسع ا٤مر ىماؾ٧م خمدوقم٦م أو ٓ شمستؼمأ أو ذه٤م اخلأو ًمٞمس

- (2)ومٝمق و٤مُمـ سع ُم٤م دل قمغم ُمـ وطء اجل٤مري٦م ًمدون اًمتومن قبول: 

هبذه اًمرواي٤مت  أن اعمرأة حتٞمض ًمتسع )وىمد اؾمتدلُم٤م دل قمغم ومن قبول: 

 - (3)-( ص٤مطم٥م اجلقاهر )

اٟمف ٓ رسمط اصاًل ذهذه إطمٙم٤مم سمسـ اًماٚمقغ- وفوه: 

سحي٤ًم أو اًمتزاُم٤ًم  (4)ُم٤م دّل قمغم ضمقاز وطء اجل٤مري٦م ًمتسعومن قبول: 

امن اًمقطء ىماؾ اًمتسع ُمقضم٥م ًمٚمْم نّ م ُمـ أواًمدال سم٤مًٓمتزام هق ُم٤م شم٘مدّ _

اًمتقاشمر-  ٝم٤م شماٚمغ طمدّ وًمٕمٚمّ  _إسمدّي٦موًمٚمحرُم٦م 

ضمقاز  طمدّ  نّ قمك دًٓمتٝم٤م قمغم أىمد يدّ  اًمتلوذم ىما٤مذه٤م شمقضمد سمٕمض اًمرواي٤مت 

- 54، 53اًماٚمقغ:  (0)

- 39.  26اجلقاهر:  (2)

- 52،  50اًماٚمقغ:  (3)

- 201. 5يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ًمٚماٝمقيت:  (4)
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اؾمامقمٞمؾ سمـ  وًمٕمٚمٝم٤م روايت٤من مه٤م ظمؼم همٞم٤مث سمـ اسمراهٞمؿ وظمؼماًمقطء هق اًمٕمنم 

 1سمٕمقٟمف شمٕم٤ممم ٚمٝمام ذم اًم٘مقل اًمس٤مسمعضمٕمٗمر اًمٚمذان ؾمٞم٠ميت ٟم٘م

ّـ  نّ قمغم أ ًمزوم شمرضمٞمح ُم٤م دّل قمك وىمد يدّ   ُم٤م دّل  اًمدظمقل هق اًمٕمنم ٕنّ  ؾم

ـّ  نّ قمغم أ وان يم٤مٟم٧م أيمثر قمددًا ومتس٘مط  (0)اًمدظمقل هق اًمتسع ُمقاومؼ ًمٚمٕم٤مُم٦م ؾم

 اًمتقاشمر- يمثرة ٓ شماٚمغ طمدّ 

ح سمْمٕمػ ؾمٜمد ظمؼم اًمروايتلم وٕمٞمٗمت٤من ؾمٜمدًا وىمد ّس  ف وٕمٞمػ ٕنّ وًمٙمٜمّ 

 واًمث٤مٟمٞم٦م ُم٘مٓمققم٦م- (2)همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ ص٤مطم٥م اجلقاهر

ـّ قمغم  ٤م ٓ شمدّل ىمد يٜم٤مىمش ذم هذه اًمرواي٤مت وىمد يٜم٤مىمش سم٠مّّن هٙمذا  أّن ؾم

قم٘ماًل وٓ قمروم٤ًم سملم إُمريـ وًمذا دمد وم٘مٝم٤مء اًمٕم٤مُم٦م  اًمتٙمٚمٞمػ شمسع إذ ٓ ُمالزُم٦م 

ـّ ىمد ومرّ  ّـ  ( 9اًمدظمقل وهق ) ىمقا سملم ؾم ( أو 05وهق )اًمتٙمٚمٞمػ  وسملم ؾم

- (3)أيمثر

ُمـ ظمؼم احلكم قمـ أيب قماد اهلل  ٚمٞمؾب اعمالزُم٦م سم٤مؾمتٔمٝم٤مر اًمتٕموىمد شم٘مرّ 

( ّج اًمرضمؾ اجل٤مري٦م وهل صٖمػمة ومال يدظمؾ هب٤م طمتك ي٠ميت ذه٤م (: )إذا شمزو

وهق يمام شمرى-  (4)شمسع ؾمٜملم(

 - 41.  26اجلقاهر:  (0)

 - 218. 7جمٚم٦م آضمتٝم٤مد واًمتجديد: اًمٕمدد  (2)

 - 52اًماٚمقغ:  (3)

- 3ُمـ اسمقاب اًمٕما٤مدات احلدي٨م  2، اًما٤مب 05اًمقؾم٤مئؾ: اجلزء  (4)
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ي٘م٤مل إّٟمف إذا ضم٤مز زواضمٝم٤م ووـمئٝم٤م ومٚمق ن واًمّمحٞمح ذم شم٘مري٥م دًٓمتٝم٤م أ

ضم٦م اعمقـمقئ٦م وسمٜمٗمل طمٙم٤مم اعمتزوّ ضمٝم٤م ووـمئٝم٤م ؿمٛمٚمتٝم٤م قمٛمقُم٤مت أشمزوّ 

ٟمثا٧م سم٘مٞم٦م إطمٙم٤مم- اخلّمقصٞم٦م 

ضم٦م اٟمف إذا يم٤من اعمرضمع هق اًمٕمٛمقُم٤مت ومٚمؿ شمتٛمسؽ سمٕمٛمقُم٤مت اعمتزوّ  وفوه:

ٕمٞمد ًمٚمٛمس٤موم٦م سمال هذا شما نّ ٦م إ٦م إطمٙم٤مم سمٜمٗمل اخلّمقصٞمّ اعمقـمقءة صمؿ شمثا٧م سم٘مٞمّ 

٦م- ؽ اسمتداءًا سمٕمٛمقم يمؾ طمٙمؿ ُمـ إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞمّ ن شمتٛمّس داع إذ سم٢مُمٙم٤مٟمؽ أ

ُمـ ٓ حتٞمض وُمثٚمٝم٤م ٓ حيٞمض ومٕمٚمٞمٝم٤م اًمٕمدة سمْمٛمٞمٛم٦م  نّ قمغم أ ُم٤م دّل ومنها: 

- وشم٘مرياٝم٤م سم٠مطمد ـمري٘ملم: (0)هذه ُمـ يم٤من ذه٤م دون اًمتسع نّ قمغم أ ُم٤م دّل 

د سمـ حمٛم (2)ة سمٙمقّن٤م صٖمػمة ذم ظمؼم ف ىمد ورد شمٕمٚمٞمؾ وضمقب اًمٕمدّ ـ اٟمّ  0

ن ٓ هل صٖمػمة وٓ يرّضك أ …(: )اؾمامقمٞمؾ سمـ سمزيع قمـ اًمرو٤م )

 (…شمستؼمئٝم٤م

ه ٓ شمٙمٚمٞمػ إذا قمغم أنّ ّ  يتٜم٤موذه٤م قمٛمقم ُم٤م دّل يم٤من ن ٦م إطمٙم٤مم وإسم٘مٞمّ  ـ انّ  2

ّٓ مل حتض أو حتتٚمؿ )وىمد شم٘مدّ  ف يٕم٤مروف اًمٖم٤مء اًمٕمرف أٟمّ  م ذم اعم٘مّمد إول( إ

ُمف قمٚمٞمف- ٦م اًمتٙم٤مًمٞمػ سمؾ ي٘مدّ ٛمف إمم سم٘مٞمّ ة ًمٞمٕمٛمّ اخلّمقصٞم٦م ًمقضمقب اًمٕمدّ 

اًمدًٓم٦م  شم٤ممّ قمك وٕمػ ؾمٜمد هذه اًمرواي٤مت ىمد يدّ  نّ ؽ ىمد قمروم٧م أٟمّ صمؿ إ

ُمٜمٝم٤م وُمـ هٜم٤م ؾمٚمٙم٧م ـمرق ًمتّمحٞمح اًمسٜمد وهل: 

 ُمـ اسمقاب ٟمٙم٤مح اًمٕماٞمد-  3، اًما٤مب 04اًمقؾم٤مئؾ: اجلزء  (0)

- 02ُمـ اسمقاب ُم٘مدُم٦م اًمٕما٤مدات، احلدي٨م  4، اًما٤مب 0اًمقؾم٤مئؾ: اجلزء  (2)
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ـ دقمقى آٟمجا٤مر سم٤مًمِمٝمرة-  0

مج٤مزم وؾمت٠ميت ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م- ـ دقمقى اًمتقاشمر اإل 2

٦م اًمسٜمد وهق ُم٤م ؾمٚمٙمٜم٤مه- ّمٞمؾ رواي٦م شم٤مُمّ ـ حت 3

 مجاع: اإلالدلول الثاين

 -مج٤معد ٟم٘مؾ ص٤مطم٥م ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م صمامين دقم٤موى إوم٘م

أو  ُمدريمّل  فٟمّ ُمْم٤موم٤ًم إمم إُمٙم٤من ُمٜمٕمف وقمدم طمجّٞم٦م اعمٜم٘مقل ُمٜمف أ وومٞمف:

حمتٛمؾ اعمدريمٞم٦م- 

 ه مقتىض األصل اللفظيالدلول الثالث: اى  

 :م ذم اعم٘مّمد إولوىمد شم٘مدّ 

- اًمتسعاًماٚمقغ هق  طمدّ  نّ هذا سم٤مًمٜمسا٦م إمم أ

 ق بالدخول بالتسع أو أكامهلاهل البلوغ يتحق  

واًمدظمقل ذم اًمٕم٤مذة ٓ سم٢ميمامل ؼ سم٢ميمامل اًمتسع اًماٚمقغ يتح٘مّ  نّ وأُم٤م أ

هذا هق اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل واًمٔم٤مهر ُمـ ىمقًمٜم٤م  نّ ٦م واًمدظمقل ذم اًمت٤مؾمٕم٦م ومألٜمُم٤ماًمث

)ًمٚمٛمرأة شمسع ؾمٜملم(- 

ؾمٜم٦م واطمدة؟ هؾ سم٠من يٙمقن ذه٤م ؿمٝمر أو أيمثر  ف ُمتك يٙمقن ًمٚمٛمرأةوذًمؽ ٕٟمّ 

اًمّمحٞمح هق اًمث٤مين-  نّ ذم أا؟ ٓ ؿمؽ ّ( ؿمٝمرً 02) ٤من يٙمقن ذهأو سم٠م

 ي٘م٤مل إّن ذه٤م ؾمٜم٦م سمؾ ي٘م٤مل إّن ذه٤م ؿمٝمرًا-٤م إذا يم٤من ذه٤م ؿمٝمر ُمثاًل ومال وأُمّ 

ؼ سم٢ميمامل واطمدة واًمدظمقل ذم اًمث٤مٟمٞم٦م- ن يٙمقن ًمٚمٛمرأة ؾمٜم٦م يتح٘مّ وم٢مذن: أ
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يمامل اًمث٤مٟمٞم٦م وهٙمذا- ؼ يمقن ًمٚمٛمرأة ؾمٜمتلم سم٢موهٙمذا يتح٘مّ 

ل ذم اًمسٜم٦م اًمالطم٘م٦م ذه٤م سم٤مًمدظمق ؼٜم٦م يتح٘مّ يٙمقن ًمٚمٛمرأة ؾمٜم٦م ُمٕمٞمّ  وم٢مذن: أن

وهق اعمٓمٚمقب-  ذم  اًمٕم٤مذة تح٘مؼ سم٤مًمدظمقلي ( ؾمٜملم9ن يٙمقن ًمٚمٛمرأة )وم٠م

 ؟ةة أو العددي  هل ادعترب السنون اهلجري  

سم٤مًمقضمدان   طم٘مٞم٘م٦م ف يّمّح ٦م ومألٟمّ ٦م ٓ اًمٕمدديّ اعمٕمتؼم هق اًمسٜم٦م اذهجريّ  وأُم٤م انّ 

قمنم ؿمٝمرًا هل ؿمٝمر حمرم وؿمٝمر صٗمر  ٥م ُمـ اصمٜملن ٟم٘مقل: اًمسٜم٦م شمؽميمّ أ

يقُم٤ًم-  36ٛمقع ٦م جمٛمقع هذه إؿمٝمر ٓ جماًمخ، ومٜمجٕمؾ اًمسٜم٦م اذهجريّ 111وو

( 29الل وًمق يم٤من اًمٕمدد )ؿ ًمألّي٤مم اًمتل سملم اذهاًمِمٝمر اؾم نّ وُمـ اًمقاوح أ

الل شم٘مع سملم رؤي٦م هالل ذي احلج٦م ورؤي٦م ه اًمتل٤مم يقُم٤ًم- ومِمٝمر حمرم اؾمؿ ًمأليّ 

٦م- ؿمٝمر اًمسٜم٦م وجم٤مز ذم اًمسٜم٦م اًمٕمدديّ ذم جمٛمقع أ صٗمر- وم٤مًمسٜم٦م طم٘مٞم٘م٦م

٤م وًمق ىمٚمٜم٤م سم٠مّّن ٦1م ٦م وجم٤مز ذم اعمٞمالديّ طم٘مٞم٘م٦م ذم اًمسٜم٦م اذهجريّ  وهٙمذا هل

ذًمؽ اًمقىم٧م  ذم احلس٤مب اعمتٕم٤مرف نّ ومٜم٘مقل: إُمقوققم٦م ًمٚمج٤مُمع سمٞمٜمٝمام 

 هذه اًم٘مريٜم٦م ٟم٘مقل جي٥م محؾ اًمٚمٗمظ ٦م، وسمقاؾمٓم٦ماذهجريّ  ًمٚمتقاريخ يٙمقن سم٤مًمسٜم٦م

٤ًم سملم اعمٕمٜمٞملم- ٤ًم أو ُمٕمٜمقيّ ًمٗمٔمٞمّ  ًايم٤مٟم٧م اًمسٜم٦م ُمِمؽميم٤مً قمغم هذا اعمٕمٜمك ؾمقاء 

وهٝمٜم٤م ؾم١مآن: 

أو عم٤م يم٤من سملم رؤيتلم هؾ اًمِمٝمر اؾمؿ عم٤م يم٤من سملم وٓدشملم ًمٚمٝمالل / 1س

واوح إذ اًمقٓدة ًمٚمٝمالل ىمد شمساؼ اًمرؤي٦م؟  ًمف؟ واًمٗمرق

ًمرؤي٦م إذ ٓا ن يم٤من ُمقوقع وضمقب اًمّمقم هقل وإاًمٔم٤مهر هق إوّ ج/ 
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ّٓ أن ي٘م٤مل:- سملم إُمريـ ُمالزُم٦م ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م هق ؿمٝمقد  اعمقوقع إ

 -اًمِمٝمر

 نّ ُم٤م حيس٥م سمف سمداي٦م ؿمٝمر رُمْم٤من أو أ هؾ حيس٥م سمداي٦م اًمِمٝمر سمٙمؾ /2س

ر هق إّول ؿمٝمر؟ اًمٔم٤مه شمٚمؽ ُمقوققم٤مت ًمقضمقب اًمّمقم ٓ ًمدظمقل أّي 

هذه اعمس٠مًم٦م سم٠مٟمف جي٥م هٜم٤م  اًمسٜم٦م أو أيمثره٤م وىمٚمٜم٤م ذم روقمٚمٞمف ومٚمق مت٧م يمؾ ؿمٝمق

٤مم ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ذم اًمسٜم٦م اًمس٤مسم٘م٦م ومٞمٜماٖمل اًمٕمٛمؾ يّ ( أ5) اًمٕمٛمؾ سمرواي٦م قمدّ 

٤م هٜم٤م أيْم٤ًم واهلل اًمٕم٤ممل- هب

 القول الثاين

 سنة سن  البلوغ ثالث عرشة

٦م ٦م واًمٕمٛمٚمٞمّ ف ُم٘مت٣م إصقل اًمٚمٗمٔمٞمّ ٟمّ ًمف ـ ُمْم٤موم٤ًم إمم دقمقى أ وىمد اؾمتدّل 

هّؿ اًمثالصم٦م هل ُمقصّم٘م٦م قماّمر اًمس٤مسم٤مـمل ٝم٤م صمالصم٦م وأ٦م أمهّ سم٠مدًمّ م سمٓمالّن٤م ـ شم٘مدّ  اًمتل

 ٦م ذم اًماٚمقغ- وُمـ ؿم٤مء ومٚمٞمٓمٚماٝم٤م ُمـ رؾم٤مًم٦م سمٕمض إضمٚمّ وؾمٜم٘متٍم قمٚمٞمٝم٤م 

( ىم٤مل: )ؾم٠مًمتف قمـ اًمٖمالم ُمتك ر اًمس٤مسم٤مـمل قمـ أيب قماد اهلل )روى قماّم 

دم٥م قمٚمٞمف اًمّمالة؟ ىم٤مل: إذا أشمك قمٚمٞمف صمالث قمنمة ؾمٜم٦م، وم٢من اطمتٚمؿ ىماؾ ذًمؽ 

ن أشمك ذه٤م واجل٤مري٦م ُمثؾ ذًمؽ: إ1وم٘مد وضما٧م قمٚمٞمف اًمّمالة وضمرى قمٚمٞمف اًم٘مٚمؿ

صمالث قمنمة ؾمٜم٦م أو طم٤مو٧م ىماؾ ذًمؽ وم٘مد وضما٧م قمٚمٞمٝم٤م وضمرى قمٚمٞمٝم٤م 

 -(0)اًم٘مٚمؿ(

- 2احلدي٨م ،ُمـ اسمقاب ُم٘مدُم٤مت اًمٜمٙم٤مح 2، اًما٤مب 04اًمقؾم٤مئؾ: اجلزء  (0)
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ن ف إٟمّ ٤م أن ي٘م٤مل: إقمك سمال ري٥م- وشم٘مري٥م آؾمتدٓل هبوهل فم٤مهرة ذم اعمدّ 

ـّ  ك دًمٞمؾ وىمع ن هٜم٤من يم٤ماًمتسع قمٛمؾ هبذه ًمٕمدم اعمٕم٤مرض وإ مل يتؿ دًمٞمؾ قمغم ؾم

 -هذه رواي٤مت اًمتسع ُمقاوم٘م٦م ًمٚمٕم٤مُم٦م ومؽمضّمحن اًمتٕم٤مرض سمٞمٜمٝمام وطمٞم٨م إ

٦م سمذًمؽ ذم ف يقضمد ىمقل ًمٚمٕم٤مُمّ أٟمّ إٟمف يمٞمػ يتسٜمّك  ًمؽ أن شمٕمرف وقد تقول: 

ؽ ُمـ ُمراضمٕم٦م ف مل يٜمس٥م ٕطمد ُمـ وم٘مٝم٤مءهؿ هذا اًم٘مقل ـ يمام يٕمٚمؿ ذًمٟمّ طملم أ

 يمتاٝمؿ ورواي٤مهتؿ ـ ؟

ام ٟمّ ٧م سمؾ سمٕمض ُمٜمٝم٤م ىمد أًمٖمل واعمٜم٘مقل إآراؤهؿ ىمد ٟم٘مٚمف ًمٞمس يمؾ ٟمّ إقلت: 

اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف  ٦م ومال ُم٤مٟمع ُمـ اًم٘مقل سمذًمؽ إذا دّل هق آراء سمٕمض وم٘مٝم٤مءهؿ ظم٤مّص 

ٝمؿ مجٕمقا يمٚمّ : )وأ(0)( ذم ُمرؾمٚم٦م اسمـ أيب قمٛمػم واًمدًمٞمؾ ُمقضمقد وهق ىمقًمف )

ُمرضمع اًمْمٛمػم هق  نّ اًمٔم٤مهر أ نّ ( وم٢م…ن  أّٓ تّماك إاسمٜم٦م شمسع ٓ شمس نّ قمغم أ

٦م- وم٘مٝم٤مء اًمٕم٤مُمّ 

ـّ  رؾم٤مل إ نّ م أ٦م اعمرؾمٚم٦م اعمزسمقرة وىمد شم٘مدّ هذا اًمؽمضمٞمح ياتٜمل قمغم طمجٞمّ  وًمٙم

رؾم٤مًمف قمـ همػم ٦م إام احلجّ ٟمّ ٦م وإأيب قمٛمػم قمـ رضمؾ ـ يمام هٜم٤م ـ ًمٞمس سمحجّ اسمـ 

م وضمف ذًمؽ- واطمد وىمد شم٘مدّ 

 ؟هل يوجد مجع عريف

قمك ومٞمف: ُم٤م يدّ  أهؿّ   سملم اًمٓم٤مئٗمتلم: إذ ًمٕمّؾ وٓ يقضمد مجع قمرذم

اًمث٤مًمث٦م قمنمة ومال ٦م )يمٚمام مل شماٚمغ ـمالق ُمٗمٝمقم هذه اًمنمـمٞمّ ـ ختّمٞمص إ 0

- 65اٟمٔمر اًماٚمقغ:  (0)
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سع اًمدال قمغم صماقت اًمتٙمٚمٞمػ سمٛمٜمٓمقق رواي٤مت اًمت شمٙمٚمٞمػ وإن سمٚمٖم٧م شمسٕم٤مً 

- اًمث٤مًمث٦م قمنمةإمم  ُمـ اًمتسع

ديد ٓسمتداء اعم٘مّمقد هق اًمتح ذم أنّ   ُمـ اًمٓم٤مئٗمتلم ٟمّص يمالا  وومٞمف: انّ 

ّٓ ًمزم اضمتامع ٟمّ وُمـ اًمقاوح أاًماٚمقغ،  ف يستحٞمؾ اضمتامع اًمتحديديـ وإ

هذا ًمٞمس سم٠مومم ُمـ ختّمٞمص ُمٜمٓمقق رواي٤مت اًمتسع  ُمْم٤موم٤ًم إمم أنّ ، اعمتٜم٤مىمْملم

٦م- سم٢مـمالق ُمٗمٝمقم هذه اًمنمـمٞمّ 

٦م أو ؾمتحا٤مسمٞمّ إطمٙم٤مم اإل ـ محؾ رواي٤مت اًماٚمقغ سم٤مًمتسع قمغم سمٞم٤من طمدّ  2

ده٤م- شم٠ميمّ 

ـّ _ز ُمثؾ هذا اًمتجقّ  وومٞمف: انّ  ّـ ًمزاُمٞمّ اًمتٙم٤مًمٞمػ اإل اؾمتٕمامل ؾم  ٦م ذم ؾم

همػم ُمستس٤مغ وٓ ُمٕمٝمقد قمروم٤ًم-  _ دةاعم١ميمّ  ٦مؾمتحا٤مسمٞمإطمٙم٤مم اإل

ٕمامل احلٙمؿ اإلًمزاُمل ذم احلٙمؿ اإلؾمتحا٤ميب ضم٤مئز وواىمع قمروم٤ًم ٟمٕمؿ اؾمت

د- ؾمتحا٤مب اعم١ميمّ يم٤مؾمتٕمامل اًمقضمقب ذم اإل

طمٞمض اًمٜمس٤مء ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، وًمق ذم سمٚمدة اإلُم٤مم  نّ ٤م ٟمحتٛمؾ أـ اٟمّ  3

(أو سمٚمد )، ـّ  وًمق سمحس٥م إقمؿّ  ة اعمخ٤مـم٥م وم٘مط اًمت٤مؾمٕم٦م،  إهمٚم٥م هق ؾم

ـّ  نّ قمٚمٞمف ومٜمحٛمؾ اًمرواي٤مت اًمداًم٦م قمغم أو ًمف  ف طمدّ ٟمّ ًمٚماٚمقغ قمغم أ اًمتسع طمدّ  ؾم

ض ومٞمف سم٘مريٜم٦م ُم٤م دّل قمغم أّن اًماٚمقغ اعمرأة سمحس٥م إهمٚم٥م حتٞم نّ ُمـ ضمٝم٦م أ

 ؼ سمثالث قمنمة ؾمٜم٦م-يتح٘مّ 

 نّ ع ذه٤م فمٝمقران: فمٝمقر ذم اإلـمالق وأرواي٤مت اًمتس نّ وسمٕما٤مرة أظمرى: أ
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ـّ  ـّ ا ؾم قمٜمقان اًمتسع ًمف  نّ مل حتض وفمٝمقر ذم أًماٚمقغ طم٤مو٧م أو اًمتسع هق ؾم

ٓ ـمري٘مل-  ف ُمقوققمّل دظم٤مًم٦م ذم احلٙمؿ أي أٟمّ 

- زل قمٜمٝمام سم٤مًم٘مريٜم٦م اعمزسمقرة تٜم٤مويمال هذيـ اًمٔمٝمقريـ ٟم

طمتامل ٓ جيٛمع ف قمغم اًمٕمٚمؿ هبذه اًمٖمٚما٦م، وُمع اإلا ُمقىمقهذ وومٞمف: انّ 

ؼ- ًمٕمٚمؿ سمخالومف هق اعمتح٘مّ سمٞمٜمٝمام هبذا اًمِمٙمؾ واًمٕمٚمؿ ُمٗم٘مقد إن مل يٙمـ ااًمٕمرف 

 ررواية عام   كوفوة رد  

٤م سمسا٥م وم٘مد اعم٘متيض ـ ُمّ ٦م إؾم٘م٤مـمٝم٤م قمـ احلجٞمّ إلة حم٤موٓت ذىمد ذيمرت قمد

٦م ذم ٟمٗمسٝم٤م ـ أو ُمـ ضمٝم٦م وضمقد اعم٤مٟمع وهق اعمٕم٤مرض ـ أي ٤م ًمٞمس٧م سمحجّ ّّن أي إ

ٓ شمٙمقن طمج٦م قمٜمدُم٤م يقضمد اعمٕم٤مرض ومال شمّمٚمح ًمٚمٛمٕم٤مرو٦م ـ: 

- (0)ن ىمٞمؾ سمٕمدوًمف قمٜمٝم٤م إمم احلّؼ ـ وإ ر ومٓمحّل قماّم  انّ  ادحاولة األوىل:

ف صم٘م٦م سمال يمالم، واحلج٦م هق ظمؼم اًمث٘م٦م ُمٝمام يم٤من ُمذهاف وضمقاهب٤م واوح وم٢مٟمّ 

ذم قمٚمؿ إصقل ـ -  ٦م ـ قمغم ُم٤م ُمرّ ئٞمّ ًمٚمسػمة اًمٕم٘مال

رواي٤مشمف ٓ ختٚمق ُمـ اوٓمراب ذم قما٤مئره٤م وشمريمٞماٝم٤م،  انّ ادحاولة الثاىوة: 

 -(2)٦مضم٤مدشمف ًمٚمٕمرسمٞمّ ؿ سمٕمدم إوىمد اهّت 

٦م ٙمقن طمجّ سم٤مًمٔمٝمقر ومال شم ن أظمّؾ هذا آوٓمراب إ وم٢منّ  : وضمقاهب٤م واوح

ـ ٦م وهمومٝمل طمجّ ن مل خيؾ سمف ، وإ ٕضمؾ قمدم اًمٔمٝمقر ٓ ٕضمؾ آوٓمراب

- 38،  37اٟمٔمر اًماٚمقغ:  (0)

- 69،  68اًماٚمقغ:  (2)
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اوٓمرسم٧م ًمٗمٔم٤ًم- 

٦م ومٝمق يّمٚمح ضم٤مدشمف ًمٚمٕمرسمٞمّ ٤م قمدم إوذم ُم٘م٤مُمٜم٤م ٓ اوٓمراب اصاًل، وأُمّ 

٦م ومٞمٝم٤م ُمدظمؾ وٓ دظمؾ ذم يٙمقن ًمٚمٕمرسمٞمّ  اًمتلومٝم٤مُمف ذم اعمقارد ًم٘مدح ومٝمٛمف أو إ

ّٓ ُم٘م٤مُمٜم٤م ًمٚمٕمرسمٞمّ  سم٤معم٘مدار اًمذي يستقي ومٞمف اعمجٞمدون ًمٚمٗم٘مف ُمع همػمهؿ- ٦م إ

رومقض ـ وهق أّن اًمرواي٦م ىمد اؿمتٛمٚم٧م قمغم طمٙمؿ ُم انّ   (0)ادحاولة الثالثة:

٦م وهق ُمقهـ ًمٚمرواي٦م وُمس٘مط ذه٤م قمـ احلجٞمّ  طمّد سمٚمقغ اًمذيمر صمالث قمنمة ؾمٜم٦م

 -ؿمػم ًمف سمـ )يمذًمؽ(اًمث٤مين ُمتٗمّرع قمغم إّول ومٞمٝم٤م طمٞم٨م أ احلٙمؿ ظمّمقص٤ًم وانّ 

اًمتِماٞمف ٓ ًمٚمتٗمريع ـ إّن  دعمجرّ  (يمذًمؽ) نّ : ُمْم٤موم٤ًم إمم ووقح ا واجلقاب

ُمتلم: قمغم ُم٘مدّ  ُماٜمّل هذا 

إومم: ان اًمرواي٦م إذا اؿمتٛمٚم٧م قمغم طمٙمؿ همػم صحٞمح ؾم٘مط مجٞمٕمٝم٤م قمـ 

 مل شماح٨م ذم قمٚمؿ إصقل ـ حمؾ ٟم٘م٤مشٍ  اًمتل٦م إصقًمٞم٦م احلجٞم٦م- وهذه اًم٘مْمٞمّ 

سملم اإلقمالم وان يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م سمٜمٔمرٟم٤م ًماٞم٤من ٓ يسٕمٜم٤م ذيمره- 

 اًمث٤مًمث٦م قمنمة ، ٦م: اّن ؾمـ اًماٚمقغ ذم اًمذيمر هق اخل٤مُمس٦م قمنمة ٓاًمث٤مٟمٞم

اخل٤مُمس٦م ٗمف قمـ احلٙمؿ سمٙمقٟمف ( فم٤مهر ذم شمقىمّ ويمالم اعمحّ٘مؼ إردسمٞمكم )

 وحمتٛمؾ ًمٚمٛمٞمؾ إمم اًمث٤مًمث٦م قمنمة- قمنمة

ؼ اذهجران ُمـ ن حت٘مّ ٚمف( اجلقاب قمـ اًمرواي٦م سم٤مذهجران إىمد طمٍم اؾمت٤مذٟم٤م اًمِمٞمخ اإليرواين )ُمد فم (0)

- 08.  0ؾمتدٓزم: آصح٤مب أٟمٔمر اًمٗم٘مف اإل
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٤مهر واًمٔم (0)(ف ئمٝمر ُمٜمف اؾمتٔمٝم٤مره ذًمؽ ُمـ يمالم ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م  )وًمٕمٚمّ 

ّمقل اعمٕم٤مرو٦م ذم حمٚمف وذًمؽ حل ان شمقىّمٗمف قمـ احلٙمؿ سمٙمقٟمف اخل٤مُمس٦م قمنمة

 ٦مُمقاوم٘م رواي٤مت اخل٤مُمس٦م قمنمة ورواي٤مت اًمث٤مًمث٦م قمنمة واخل٤مُمس٦م قمنمةسملم 

ًمٚمٕم٤مُم٦م- 

ُمٜمف  ٤م ممـ ٓ يت٘ملُمّ اًمٕم٤مُم٦م إ وىمد أضمٞم٥م قمٜمف سمام ُمٚمخّمف ان اعمٗمتل سمذًمؽ ُمـ

( ت٘مل ُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم )يم٤مٕوزاقمل ٕٟمف يم٤من ذم اًمِم٤مم واًمذيـ ي( اإلُم٤مم )

 ٠مظمرون قمـ اًما٤مىمرُمـ ذم احلج٤مز واًمٕمراق- واًمذيـ ذم احلج٤مز واًمٕمراق ُمت

(( وايمثر شمٚمؽ آطم٤مدي٨م قمٜمف ) -) 

( يم٤من هٜم٤مك وم٘مٝم٤مء ًمٚمٕم٤مُم٦م ذم وًمٙمٜمف وٕمٞمػ إذ ذم زُم٤من اإلُم٤مم اًما٤مىمر )

احلج٤مز وه١مٓء اًمٗم٘مٝم٤مء يم٤مٟمقا ُمـ ُمدرؾم٦م احلدي٨م ُمٜمٝمؿ ي١مُمٜمقن سم٤مٕطم٤مدي٨م 

وُمـ  اعم٘مدُمتلم هق ُمراضمٕم٦م ًم٘م٥م اًمت٤مريخاًمقاردة ُمـ ـمرىمٝمؿ و ُمدرك ه٤مشملم 

 ٤م شمْمٛمـ ان ؾمـ سمٚمقغ اًمذيمقر هق خل٤مُمس٦م قمنمعمروي٦م ُمـ ـمرىمٝمؿ ُمإطم٤مدي٨م ا

اخل٤مُمس٦م قمنم ومٚمٜم٤م ان وم٢مذن: وم٘مٝم٤مء احلج٤مز ي١مُمٜمقن سم٠من ؾمـ اًماٚمقغ ًمٚمذيمر هق 

 )*(ثا٧م ُمقىمٗمٝمؿ اًمٗم٘مٝمل هبذا اًمٓمريؼ ٟم

- 69اًماٚمقغ:  (0)

ُمقوقع اًم٘م٤مقمدة اؿمتامل اًمرواي٦م قمغم طمٙمؿ ُمٕمٚمقم  نّ ي٥م أٟمٜم٤مىمش ذم اًمٙمؼمى أيْم٤ًم سمت٘مر سمؾ ًمٜم٤م أن )*(

 اًمآمالن ٓ حمتٛمٚمف وان يم٤من ُمرضمقطم٤ًم- 
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اّن اًمرواي٤مت اًمداًم٦م قمغم أّن ؾمـ اًماٚمقغ هق اًمتسع : (0)ادحاولة الرابعة

( رواي٦م، واخلؼم اًمقاطمد ٓ يٕم٤مرض 25مج٤مًٓ: إذ ياٚمغ قمدده٤م )ُمتقاشمرة إ

اعمتقاشمر- 

واجلواب عنه: 

ُمٜمٝم٤م دًٓم٦م ٓ ياٚمغ قمدد طمد اًمتقاشمر وُم٤م ًمٞمس سمت٤مم  ٤ممّ ـ اّن ُم٤م هق اًمت 0

اًمدًٓم٦م ياٚمغ قمدده طمد اًمتقاشمر- 

ٙمٜمّف ٓ يتْمٛمـ أّن اعمرأة شماٚمغ سمتسع اًمّمحٞمح شم٤مم اًمدًٓم٦م وًم نّ ـ ؾمٚمٛمٜم٤م أ 2

وإٟمام شمْمٛمـ ُم٘مدُم٦م ًمق وٛم٧م إمم ُم٘مدُم٦م أظمرى ٕٟمتج٧م هذه اًمٜمتٞمج٦م ؾمٜملم 

طمدى إ ُمتقاشمرة: ٕنّ  تسعن اًمٜمتٞمج٦م وهل حتديد ؾمـ اًماٚمقغ سمقوسم٤مًمت٤مزم ٓ شمٙم

اًم٦م ومٛمثاًل اًمرواي٤مت اًمد شمرة واًمٜمتٞمج٦م شمتاع أظمس اعم٘مدُمتلم،ُم٘مدُم٤مهت٤م همػم ُمتقا

اًمرواي٤مت  و٤مُمـ ضمزء ُمـؾمٜملم ومٕم٤مسم٧م ومٝمق قمغم أّن ُمـ وـم٠م اُمرأشمف ىماؾ شمسع 

ُمتقاشمرة- اًمتل يّدقمك أّّن٤م سمٕمد وؿ سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض 

وهذه اًمرواي٤مت ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م دًٓمتٝم٤م قمغم اعمدقمك ـ سم٤مقمتا٤مر وؿ هذه اعم٘مدُم٦م 

هذا اعم٘مدار ٓ نّ ذا احلٙمؿ يالزم يمقن اًماٚمقغ سمتسع ؾمٜملم ـ إٓ أه نّ وهل أ

يثا٧م شمقاشمر اًمٜمتٞمج٦م ٕن اعم٘مدُم٦م إظمرى )وهل اًمتالزم سملم احلٙمٛملم همػم 

ُمتقاشمرة(- 

طمد ًمٚمخؼم اعمتقاشمر همػم شم٤مُم٦م قمغم يمؼمى قمدم ُمٕم٤مرو٦م ظمؼم اًمقا نّ ـ ا 3

- 71اًماٚمقغ:  (0)
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اًمٔمٜمل ٓ يٕم٤مرض اًم٘مٓمٕمل قم٘ماًل  ُم٤م أن يٙمقن هق أنّ ُمدريمٝم٤م إ ـمالىمٝم٤م ٕنّ إ

ن يم٤من ىمٓمٕمل فمٜمل اًمدًٓم٦م وضمٝم٦م اًمّمدور وإتقاشمر اعم )وهذا واوح اًمقهـ ٕنّ 

اًمّمدور ومٞمٛمٙمـ أن يٕم٤مروف ظمؼم اًمقاطمد قم٘ماًل ٓ أٟمف ىمٓمٕمل ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت 

طمتك يس٘مط قمـ احلجٞم٦م ًمٕمدم طمجٞم٦م طمتك ٟمٕمٚمؿ سمٙمذب ُمٗم٤مد ظمؼم اًمقاطمد 

ن ُمستٗم٤مدًا ُمـ اًمرواي٤مت سم٤مقمتا٤مر ُم٤م أن يٙمقسمخٓمئٝم٤م( وإة ذم صقرة اًمٕمٚمؿ رُم٤مإ

يمقٟمف  ًمذي يس٘مط اعمٕم٤مرض اعمخ٤مًمػ ًمف إًٓمٕمزيز ان ٓ ظمّمقصٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب اأ

 -ىمٓمٕمل اًمّمدور وهذه اخلّمقصٞم٦م ُمقضمقدة ذم اًمسٜم٦م اعمتقاشمرة

واوح وم٢من اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ىمٓمٕمل اًمّمدور واجلٝم٦م واًمسٜم٦م ىمد ٓ :وضمقاسمف

 -ُمٓمٚم٘م٤مً  شمٙمقن ىمٓمٕمٞم٦م اجلٝم٦م ومال يتؿّ 

ٓ يٗمٞمد وم٢من اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ُم٘مٓمقع سمف طم٘مٞم٘م٦م واًمسٜم٦م اعمتقاشمرة ىمد  :وأيْم٤م

شمقاشمره٤م إّٓ آـمٛمئٜم٤من اًمذي هق فمـ ٓ قمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م ومال يتؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم- 

اعمٗمروض يمقن اًمسٜم٦م اعمتقاشمرة واىمٕم٦م ذم أطمد ـمرذم اعمٕم٤مرو٦م  ُمْم٤موم٤ًم إمم أنّ 

 ؿ ومٞمام ًمق ومرض أنّ ، وُم٤م ذيمر ًمق شمؿ وم٢مٟمام يت ٤م ظم٤مرضم٦م قمـ دائرة اعمٕم٤مرو٦مٓ أّّن 

يم٤مًمٙمت٤مب اًمٕمزيز سم٤مًمٜمسا٦م إمم اًمسٜم٦م اعمتقاشمرة ظم٤مرضم٦م قمـ ـمرذم اعمٕم٤مرو٦م 

اعمتٕم٤مرولم- 

ذهجرة وا اّن هذا اًم٘مقل ُمٝمجقر قمٜمد إصح٤مب،: (0)ادحاولة اخلامسة

اًمِمٝمرة وإقمراض إصح٤مب همػم  ن ىمٚمٜم٤م سم٠منّ ُمس٘مٓم٦م ًمٚمرواي٦م قمـ احلجٞم٦م وإ

- 65اًماٚمقغ:  (0)
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يم٤مه ذه٤م- 

 لرواية عن احلجوة؟هل اهلجران مسقط ل

)دام فمٚمف( إمم هذا اًمرأي ذم  ؾمت٤مذٟم٤م اعمح٘مؼ اًمِمٞمخ اإليرواينوىمد ذه٥م أ

جمٚمس درؾمف اًمنميػ واؾمتدل قمٚمٞمف سم٠مُمريـ: 

ظمؼم اًمث٘م٦م هق ؾمػمة اًمٕم٘مالء وهل دًمٞمؾ ًمال  ٞم٦ماعمدرك اعمٝمؿ حلج انّ  األول: 

ي٘متٍم ومٞمف قمغم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ واًم٘مدر اعمتٞم٘مـ هق ُم٤م إذا مل يٕمرض قمـ اخلؼم أهؾ 

ؾ )دام فمٚمف( ٝمؿ سمف ـ وُمثّ اخلؼمة سمٛمْمٛمقٟمف ـ ًمق مل ٟمدِع آـمٛمئٜم٤من سمٕمدم قمٛمٚم

ًمذًمؽ سمام إذا أقمرض يمؾ اًمسٞم٤مؾمٞملم قمـ ظمؼم ؾمٞم٤مد ُمٕملم وم٢مٟمف ٓ ري٥م ذم أٟمف 

 -ٓ يٕمتٜمل سمف أي أطمد

وآـمٛمئٜم٤من طمج٦م-  ف يتقًمد آـمٛمئٜم٤من سمقضمقد ظمٚمؾ ومٞمفاٟمّ الثاين: 

مل ٟمٕمٚمؿ أو ٟمحتٛمؾ اعمدرك ذهذا  هذيـ ًمق مت٤م وم٢مٟمام يتامن ومٞمام ًمق انّ  :واجلقاب

ذم ُم٘م٤مُمٜم٤م اعمدرك ُمٕمٚمقم أو حمتٛمؾ- قمراض واإل

مج٤مع هٜم٤م ُمدريمل وٕضمؾ ذًمؽ مل يٙمـ طمج٦م ومٚمٞمٙمـ اذهجران اإل ومٙمام انّ 

مج٤مع واذهجران وان شمٕمددا قمٜمقاٟم٤ًم ًمٙمٜمٝمام ُمتحدان ذاشم٤ًم- اإل أيْم٤ًم يمذًمؽ ٕنّ 

ُم٤م اؾمتدل سمف اًمِمٞمخ اًمساح٤مين )دام فمٚمف( ُمـ أٟمف ورد ذم ُم٘ماقًم٦م الثالث: 

جٛمع ُم٤م يم٤من ُمـ روايتٝمام قمٜم٤م ذم ذًمؽ اًمذي طمٙمام سمف اعماسمـ طمٜمٔمٚم٦م: )يٜمٔمر إمم 

اًمِم٤مذ اًمذي ًمٞمس سمٛمِمٝمقر  ، ويؽمك صح٤مسمؽ ومٞم١مظمذ سمف ُمـ طمٙمٛمٜم٤مقمٚمٞمف قمٜمد أ

 -قمٜمد اصح٤مسمؽ وم٢من اعمجٛمع قمٚمٞمف ٓ ري٥م ومٞمف(
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سمت٘مري٥م : اّن هذه اعم٘ماقًم٦م شمدل قمغم أّن اًمِمٝمرة اًمٕمٛمٚمٞم٦م أو إمج٤مع 

٤مت س وم٘مط ُمـ ُمرضمحج٦م قمـ اًمالطمج٦م )وًمٞمصح٤مب ُمـ ممٞمزات احلإ

 اطمدى احلجتلم قمـ إظمرى ًماٞم٤من ذيمره )دام فمٚمف((- 

( قمغم ُم٤م أؿم٤مر ًمف )ىمده( أيْم٤م ُمـ أّن ؾمػمة أصح٤مب إئٛم٦م ) الرابع:

ؿمٗم٤مه٤ًم ُمـ ًمس٤من اإلُم٤مم  ؾمٛمعـم٤مئٗمتٝمؿ قمغم ُم٤م شم٘مديؿ ُم٤م اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمف يمٚمٛم٦م 

(ٟمٔمرًا إمم أ )( ّنؿ سمٓم٤مٟم٦م قمٚمؿ اإلُم٤مم ّوقمٚم ) ؾ ذًمؽ سم٤مطمتامل وضمقد

( ىمد ُم٤مم )إ نّ تٗمؼ قمٚمٞمف صمؿ ٟم٘مؾ رواي٦م شمدل قمغم أاًمت٘مٞم٦م ذم اعمسٛمقع دون اعم

ؿ ( قمـ همػمه صمح٤مب يٛمٞمزون ُم٤م يت٘مل ومٞمف اإلُم٤مم )صإ نّ يت٘مل ذم طمديثف وأ

ديدة ُمـ ىمقاقمد ( يِماف أن يٙمقن ىم٤مقمدة ضمٟم٘مؾ يمالُم٤ًم قمـ اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد )

رواي٤مت ـم٤مئٗم٦م يمثػمة ٗمت٤من ويم٤مٟم٧م ف إذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ـم٤مئٟمّ اًمتٕم٤مرض وطم٤مصٚمٝم٤م: ا

( ىمدُم٧م إومم 3( و)2ن مل شماٚمغ طمد اًمتقاشمر ورواي٤مت اًمث٤مٟمٞم٦م ىمٚمٞمٚم٦م يمـ )وإ

 -ًمٚمٙمثرة اًمٕمددي٦م

 ُم٤م ىم٤مم قمٚمٞمف اًمدًمٞمالن اًمٚمذان نّ وم٢م : كال الوجهني واضح واجلواب عن

( يماًل أو ضماًل ٓ وم٘مٝم٤مء قمٍم اًمٖمٞما٦م ذيمرمه٤م هق إقمراض أصح٤مب إئٛم٦م )

قمٚمٞمٝمؿ إصح٤مب سم٤مٓؿمؽماك اًمٚمٗمٔمل، وٓ ؾماٞمؾ ًمٚمٕمٚمؿ  اًمٙمؼمى اًمٚمذيـ يٓمٚمؼ

٦م قمـ خمتٚمػ ٞمحسمٕمد وضمقد رواي٤مت صح سمٛمقىمػ أصح٤مب إئٛم٦م إٓ

ح٤مب إُم٤مم واطمد ٓ أئٛم٦م ص٦م )سمحٞم٨م شمٜمتٝمل هذه اًمرواي٤مت إمم أأصح٤مب إئٛم

 نّ ٤مع أو ؿمٝمرة يمام هق واوح( وإصما٤مت أمج( وإٓ مل حيّمؾ إُمتٕمدديـ )
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 - )*( ًمرواي٦م ودون هذيـ إُمريـ ظمرط اًم٘مت٤مداًمراوي ُمتحٛمؾ عمٗم٤مد ا

( ومٛمع اٟمف ٓ شمقضمد ذم اعم٘م٤مم رواي٤مت وأُم٤م ُم٤م ٟم٘مٚمف قمـ اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد )

يمثػمة ُمٕمتؼمة ومٝمق خم٤مًمػ ًمٕمٛمقُم٤مت اًمتس٤مىمط ُمع قمدم وضمقد أطمد اعمرضمح٤مت 

ًمٞمس٧م ُمٜمٝم٤م أو قمٛمقُم٤مت ـمرح اعمقاومؼ ًمٚمت٘مٞم٦م وًمق  اعمٜمّمقص٦م إذ اًمٙمثرة اًمٕمددي٦م

ػمًا واعمخ٤مًمػ ىمٚمٞماًل- يمث يم٤من اعمقاومؼ

اًمث٘م٦م  نّ ٥م ُمـ يمؼمى وصٖمرى أُم٤م اًمٙمؼمى ومٝمل أوشمؽميمادحاولة السادسة: 

طمٙم٤مُم٤ًم همريا٦م ويم٤من ىمد شمٗمرد سمٜم٘مٚمٝم٤م ومٝمذه إذا روى أظما٤مرًا يمثػمة شمْمٛمٜم٧م أ

يمثر ُمـ إومم- ًمٞمس٧م سمحج٦م وان يم٤مٟم٧م ًمف أظما٤مر أظمر ؾمٚمٞمٛم٦م أ اًمرواي٤مت

ىمد روى اظما٤مرًا ُمـ هذا  لـم٤مقمامر اًمس٤مسم نّ وأُم٤م اًمّمٖمرى ومٝمل دقمقى أ

هذه اًمرواي٦م شمْمٛمٜم٧م طمٙماًم همريا٤ًم-  نّ اًم٘ماٞمؾ وأ

مج٤مقم٦م ُمـ إصح٤مب وم٘مد ٟم٘مؾ اًمِمٞمخ ذم ٞمٝم٤م ُمـ ٜماوهذه اعمح٤موًم٦م ئمٝمر شم

 ن ُم٤م يٜمٗمرد قمامر سمٜم٘مٚمف ٓ يٕمٛمؾ سمفاًمتٝمذي٥م قمـ مج٤مقم٦م ُمـ إصح٤مب أ

- (0)طمٙم٤مم همريا٦مواعم٘مّمقد ُم٤م يم٤من ُمٜمف يِمتٛمؾ قمغم أ

وهذه اعمح٤موًم٦م شم٤مُم٦م يمؼمى وصٖمرى- 

اعمٝمؿ حلجٞم٦م ظمؼم اًمث٘م٦م هق اًمسػمة وهل ُمٜمٕم٘مدة قمغم  أُم٤م يمؼمى ومألّن اعمدرك

 نّ وًمق ؿمٙمؽ ُمِمٙمؽ ذم ذًمؽ ومِمٙمٙمٜم٤م ذم أّن٤م ُمٜمٕم٘مدة قمغم ُم٤م ذيمر أو أ ُم٤م ذيمرٟم٤م

ؿ ُمتحٛمٚمقن عمٗم٤مد اًمرواي٦م وًمٞمسقا رواًة وم٘مط ّّن ٟمٕمؿ أصح٤مب اإلمج٤مع ىمد يدقمك أ )*(

 -42.  41.  26اجلقاهر:  (0)
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طمد هذا اًمِمخص ُمـ ضمٝم٦م اًمِمؽ ذم شمقومر أ قمتامد قمغم رواي٤متقمدم آ

ي٤مت هذا اًمِمخص اعمسا٥م هذا اًمِمؽ ُمـ اًمنمائط اعمٕمتؼمة ذم طمجٞم٦م روا

ن يِمؽ سمسا٥م يم٠م ُمـ هذا اًم٘ماٞمؾ اًمتلظما٤مر روايتف هذه اًمٙمٛمٞم٦م اًمٙماػمة ُمـ إ

ىمتّم٤مر قمغم وآمف ًمق ؿمٙمؽ ُمِمٙمؽ ذم ذًمؽ ومٞمج٥م آذًمؽ ذم وصم٤مىمتف أو 

اًمسػمة دًمٞمؾ ًمال ٓ ًمٗمٔمل -  اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ ـ وهق ُم٤م ذيمرٟم٤م ـ ٕنّ 

ري٥م ـ واعم٘مّمقد ُمـ اًمٖمري٥م ُم٤م هذا احلٙمؿ هم نّ وأُم٤م اًمّمٖمرى أقمٜمل أ

ضمٝم٦م  يم٤مٟم٧م اًم٘مرائـ اعمٗمٞمدة ًمٚمٔمـ اًمٜمققمل ىم٤مئٛم٦م قمغم ظمالومف ـ ومٚمٞمس ذًمؽ ُمـ

ل وٓ ُمـ ضمٝم٦م يمثرة رواي٤مت اًماٚمقغ ُمدريم فٟمّ ذيمرٟم٤م ُمـ أ صح٤مب عم٤مإمج٤مع إ

هذا ًمقطمده ٓ يقًمد اًمٖمراسم٦م: إذ يمثػمًا ُم٤م شمتٕم٤مرض رواي٦م واطمدة ُمع  ٕنّ  سم٤مًمتسع

٤م ًمٞمس٧م سمّمحٞمح٦م يمٚمٝم٤م قمدا قمدد ىمٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م- إمم أّّن  أيمثر ُمـ رواي٦م ُمْم٤موم٤مً 

ن ٚمزم أسمتالئٞم٦م يّن هذا احلٙمؿ اسمتالئل وإطمٙم٤مم  آُمـ ضمٝم٦م أهق  ٟمام وإ

هذا احلٙمؿ مل يٙمقٟمقا  نّ ، واحل٤مل أ(شمٙمقن ُمٕمٚمقُم٦م ًمدى سمٓم٤مٟم٦م إئٛم٦م )

يٕمت٘مدون سمف: إذ ًمق يم٤مٟمقا قم٤معملم سمف وم٢مُم٤م ُمـ ظمالل رواي٦م قمامر سم٤من روى صم٘م٦م قمـ 

( وهمٓم٧م اطمتٞم٤مضم٤مت طمتك قمٚمؿ هب٤م مجٞمع سمٓم٤مٟم٦م إئٛم٦م )صم٘م٦م هذه اًمرواي٦م 

ه٤م (، وهذا وٕمٞمػ إذ مل يروُم٤مم سمٕمد اإلُم٤مم اًمّم٤مدق )مجٞمع أصح٤مب يمؾ إ

( سم٠مٟمف هؾ ًمس١مال ُمـ إئٛم٦م )(- أو ُمـ ظمالل اأصح٤مب إئٛم٦م )قمٜمف 

اًماٚمقغ يتح٘مؼ سمثالث قمنمة ؾمٜم٦م أم ٓ؟ وهذا وٕمٞمػ أيْم٤ًم وإٓ ًمٜم٘مٚم٧م إًمٞمٜم٤م 

ؾمئٚم٦م وإضمقسم٦م- سمٕمض شمٚمؽ إ
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صح٤مب يم٤من هق اًمّمحٞمح ًمذاع واٟمتنم سملم أ هذا احلٙمؿ ًمق نّ ُمْم٤موم٤ًم إمم أ

ؾ سمٞمٜمٝمؿ ًمتٚم٘مل يدًا سمٞمد ُمـ ىما ف( ـ ٕٟمف اسمتالئل ـ وًمق اٟمتنم وقمرإئٛم٦م )

وم٘مٝم٤مء اًمٖمٞما٦م اًمّمٖمرى ووم٘مٝم٤مء اًمٖمٞما٦م اًمٙمؼمى ممـ ىم٤مرب قمٍم اإلُم٤مم 

ٕمْمٝمؿ قمغم إىمؾ: إذ ُمـ ومتك سمف سم( واًمٖمٞما٦م اًمّمٖمرى وٕاًمٕمسٙمري )

أصح٤مب اإلُم٤مم اذه٤مدي واًمٕمسٙمري  ن يٙمقن ذائٕم٤ًم ؿم٤مئٕم٤ًم قمٜمداعمستإمد أ

ؾ وًمٙمـ مل ّمؾ يدًا سمٞمد إمم وم٘مٝم٤مء اًمٖمٞما٦م اًمّمٖمرى واًمٙمؼمى أو يّم( وٓ ي)‘

ْمٕم٤مف اًمٕمٚمؿ اعمٜم٘مقل هبذا ٕمتٜمقا هبذا اًمٕمٚمؿ اعمٜم٘مقل ًمْمٕمػ ذم ـمري٘مف أو ٓؾمتي

ُم٤مم اًمرواي٤مت اعمحسقؾم٦م اعمدوٟم٦م ومت٘مدم قمٚمٞمف- اًمٓمريؼ أ

طمٙم٤مم آسمتالئٞم٦م يٚمزم اؿمتٝم٤مره وُمٕمروومٞمتف قمغم احلٙمؿ ذم إ واحل٤مصؾ: انّ 

( وُمـ ىم٤مرب قمٍمهؿ ًمٗمت٤موى واًمٕمٛمؾ ُمـ أصح٤مب إئٛم٦م )ُمستقى ا

(وقمغم ُمس ) تقى اًمرواي٤مت اًمقاردة ومٞمف ؾم١مآً وضمقاسم٤ًم ومٛمع قمدُمٝمام يٙمقن

احلٙمؿ اًمداًم٦م قمٚمٞمف اًمرواي٦م طمٙماًم همريا٤ًم- 

 ان سن البلوغ خمتلفالقول الثالث: 

 بحسب اختالف األحكام

 ( وىمد شم٘مدم ٟم٘مؾ قما٤مرشمفوىمد ذه٥م إمم هذا اًم٘مقل اعمح٘مؼ اًمٗمٞمض )

سملم طمد اًمتٙم٤مًمٞمػ ف هؾ يٛمٙمـ اًمتٗمٙمٞمؽ وًمٜمتٙمٚمؿ اوًٓ سمّمقرة قم٤مُم٦م وأٟمّ 

سملم طمدود اًمتٙم٤مًمٞمػ اإلًمزاُمٞم٦م ٟمٗمسٝم٤م اُمٞم٦م وطمد اعمٕم٤مُمالت وطمد احلدود واإلًمز

يم٤مًمتٗمريؼ سملم طم٩م اًمّمقم وطمد اًمّمالة وهمػمه٤م أو ٓ يٛمٙمـ؟ 
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صمؿ ٟمتٙمٚمؿ ذم ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمدًمٞمؾ اخل٤مص ذم ذًمؽ وم٤مًمٙمالم ي٘مع ذم ُم٘م٤مُملم: 

 ادقام األول

 ُمٙم٤مٟمف؟ اًمتٗمريؼ أو قمدم إ اًم٘م٤مقمدة ُمـ ضمٝم٦م إُمٙم٤من ُم٘مت٣م نّ ذم سمٞم٤من أ

ممٙمـ وُم٤م اؾمتدل سمف أو يٛمٙمـ  ( أّٟمف همػموىمد ادقمك ص٤مطم٥م اجلقاهر )

آؾمتدٓل سمف قمٚمٞمف وضمقه: 

قمّم٤مر وإُمّم٤مر ـ اًمٗمري٘ملم واعمسٚمٛملم ذم مجٞمع إمج٤مع اًمٕمٚمامء ُمـ إ 0

 (0)ىمقًٓ وقمٛمالً 

ُمْم٤موم٤ًم إمم اًمٕمٚمؿ سمٕمدم  وم٢مٟمف ُمدريمل أو حمتٛمؾ اعمدريمٞم٦موال خيفى ما فوه 

وطمد اًمٕما٤مدات  حت٘م٘مف ًمقضمقد سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ ومّرىمقا سملم طمد اعمٕم٤مُمالت

ف ٓ خيت٤مر ٟمّ ل سمّمح٦م ُمٕم٤مُمالت اًما٤مًمغ قمنمًا ُمع أ( اًم٘مقوم٘مد ٟمس٥م ًمٚمِمٞمخ )

ذًمؽ ذم اًمٕما٤مدات- 

ذم مجٞمع أومراد احلٞمقان ومْمالً ُ قمـ اإلٟمس٤من وم٤مٟمف  ـ اّن اًماٚمقغ ُمرشما٦م واطمدة 2

اجلد ومف سمذًمؽ ن يٓم٠م أو يقـم٠م يمام قمرّ غ اًمٚمٖمقي ـ وهق اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م قمغم أٟمٗمس اًماٚمق

( ـ وهذا أُمر واطمد همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمتجزئ٦م اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء )

 (2)واًمتٜمقيع

اًماٚمقغ اًمنمقمل هق اًماٚمقغ اًمٚمٖمقي  نّ ٤م ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م هبذا اعماٜمك، وأٟمأ وفوه:

- 63 ، 62ًمٚمِمٞمخ اًمساح٤مين )ُمّد فمٚمف اًمقارف( :  اًماٚمقغ (0)

 - 80،  62اًماٚمقغ:  (2)
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اعمٕمٜمك  ُمـ ىماقل هذاف ُم٤م اعم٤مٟمع ٟمّ يمؾ ُم٤م ذيمر قمالُم٤مت ًمف ومٚمٜم٤م أن ٟم٘مقل أ نّ وأ

اشم٥م خمتٚمٗم٦م يمؾ ُمرشما٦م ُمٜمٝم٤م ُمقوقع ن يٙمقن ًمف ُمرًمٚمتجزئ٦م واًمتٜمقيع وذًمؽ سم٠م

هذا أُمر ممٙمـ وحمتٛمؾ-  نّ حلٙمؿ ُمٕملم، إ

ُمقوقع ضمقاز اعمٕم٤مُمالت  نّ ْم٤موم٤ًم إمم أّٟمف ٓ يٚمزم أن ٟمٗمؽمض أهذا ُم

ن مل يٙمـ سمٚمقهم٤ًم ًمٖم٦م اًماٚمقغ سمؾ ًمٕمٚمف طمدمه٤م سمسـ ُمٕملم وإووضمقب احلدود هق 

وهذا شم٤مسمع ًمٚمدًمٞمؾ- 

ٞمؾ اعمذيمقر ُمقوقع اجلٛمٞمع هق اًماٚمقغ يم٤من اًمدًم نّ ٟمٕمؿ ًمق دًّم٧م إدًّم٦م قمغم أ

٦م- وم٤مؾمدًا عمخ٤مًمٗمتف ًمٔم٤مهر إدًمّ 

ف( ذم رؾم٤مًمتف اعمّمٜمٗم٦م ذم ٦م )دام فمٚمّ ـ وهق دًمٞمؾ دىمٞمؼ ذيمره سمٕمض إضمٚمّ  3

 ّٓ ٟمف ٓأ ؾمٜمذيمره وطم٤مصٚمف: ده سم٤مًمِمٙمؾ اًمذيف )دام فمٚمف( مل يِمٞمّ أٟمّ اًماٚمقغ إ

قمغم ضمقاز  يٛمٙمـ اًمٗمّمؾ سملم اًمٕما٤مدات واعمٕم٤مُمالت: ٕن اًمدًمٞمؾ اًمدال

سم٤معمالزُم٦م قمغم صماقت اًمٕما٤مدات ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ َواسْمَتُٚمقا  اًمتٍمف ذم إُمقال دال

﴾ إذ هذه اًمنمـمٞم٦م ذه٤م ُمٗمٝمقم يمكم وهق: يمٚمام …اًْمَٞمَت٤مَُمك طَمت ك إَِذا سَمَٚمُٖمقا اًمٜمَِّٙم٤مَح 

قا اًمٜمٙم٤مح أو اًمرؿمد مل جيز ذهؿ اًمتٍمف وشمٜمٕمٙمس سمٕمٙمس اًمٜم٘مٞمض مل ياٚمٖم

اعمقاومؼ إمم )يمٚمام ضم٤مز ذهؿ اًمتٍمف يم٤مٟمقا سم٤مًمٖملم راؿمديـ( ومٜمْمٛمٝم٤م إمم اعم٘مدُم٦م 

ّنؿ سم٤مًمٖمقن راؿمدون از اًمتٍمف ومٞمٜمت٩م ُمـ اًمِمٙمؾ إول أإومم وهل ضمق

 (0)ومٝمؿ ذم ىمٛم٦م اًماٚمقغ، وإذا يم٤مٟمقا سم٤مًمٖملم وم٤مًمٕما٤مدات واضما٦م قمٚمٞمٝمؿ-

-42 ، 41.  26اجلقاهر:  (0)
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يمام  -ٕمدم اقمتا٤مر ُمقصم٘م٦م قمامر اًمس٤مسم٤مـمل هذه اًمٓمري٘م٦م شم٤مُم٦م ًمق ىمٞمؾ سم انّ فوه: و

ّٓ أ -هق ُم٘مّمقده )دام فمٚمف(  ٘متْمٞمفاًم٘مقل سم٠مّٟمف شم٘مع اعمٕم٤مرو٦م سملم ُم٤م يُمٙمـ وإ

طملم ضمقاز ف دم٥م اًمٕما٤مدات ُمـ ٟمّ دًمٞمؾ ضمقاز اًمتٍمف وٓزُمف ـ وهق أ

ؾمٜم٦م ـ وسملم ُمقصم٘م٦م قمامر اًمداًم٦م قمغم اٟمتٗم٤مء  اًمتٍمف وًمق مل ياٚمغ اًمثالث قمنمة

 نّ ػ قمٛمـ مل ياٚمغ اًمثالث  قمنمة ؾمٜم٦م وًمق يم٤من ضم٤مئز اًمتٍمف، وطمٞم٨م إاًمتٙم٤مًمٞم

ؾمٜم٦م( هل  اًمثالث  قمنمةاًمٜمسا٦م سملم اًمٕمٜمقاٟملم )ُمـ جيقز شمٍمومف ( و)ُمـ مل ياٚمغ 

ا٘مك سمال دًمٞمؾ ظم٤مص قمغم اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٕما٤مدات ومٞمتس٤مىمٓم٤من وٟم )*(اًمٕمٛمقم ُمـ وضمف

إّن  هذا ُمْم٤موم٤م إمم أّٟمف ىمد ي٘م٤مل: ٘مت٣م إصقل اًمٚمٗمٔمٞم٦م أو اًمٕمٛمٚمٞم٦م،ومٜمرضمع عم

هم٤مي٦م ُم٤م يٚمزم ُمـ اًمدًمٞمؾ اعمذيمقر هق قمدم صح٦م اًم٘مقل سمجقاز اًمتٍمف ُمع 

  قمدم اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٕما٤مدات ٓ اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٕما٤مدات ُمع قمدم ضمقاز اًمتٍمف-

دمقيز دمقيز اىم٤مُم٦م احلدود و ـ ُم٤م اؾمتدل سمف )ُمد فمٚمف( أيْم٤ًم وطم٤مصٚمف: انّ  4

 ؿمدّ اًمتٙم٤مًمٞمػ اإلًمزاُمٞم٦م قمٚمٞمف: ّّٕن٤م أاعمٕم٤مُمالت يدٓن سم٤مٕوًمقي٦م قمغم صماقت 

 (0)قمغم اًمٜمٗمس ُمـ اًمٕما٤مدات

مل يقضماٝم٤م ودمقيز رء ٓ يستٚمزم زه٤م اًمِم٤مرع واعمٕم٤مُمالت ضمقّ  انّ وفوه: 

                                                           
ذم  ف( ؾمٜم٦م ويم٤من حمتٚماًم )سم٤مًمٖم٤ًم ًمٚمٜمٙم٤مح( ورؿمٞمدًا ويٗمؽمق ُمـ ًمف طمؼ اًمتٍم02جيتٛمٕم٤من ذم ُمـ قمٛمره ) )*(

ٜملم وًمٞمس سما٤مًمغ اًمٜمٙم٤مح ( ؾم01( ؾمٜم٦م ذم ُمـ قمٛمره )03( ؾمٜم٦م ويٗمؽمق ُمـ مل ياٚمغ )03ُمـ دم٤موز قمٛمره )

 أو ًمٞمس سمرؿمٞمد ومال حيؼ ًمف اًمتٍمف- 

 -42 ، 41.  26هر: اجلقا (0)
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ؿمد يستٚمزم صماقت اًمتٙم٤مًمٞمػ وهٙمذا احلدود: إذ ًمق يم٤من صماقت إجي٤مب همػمه إ

ت  ااًمتٕمزير نّ قل سمتٙمٚمٞمػ اًمّمال اعمٛمٞمز أيْم٤ًم، ٕٟم٘مذم طمؼ اًمِمخص ًمٚمزم ان 

 ُمـ اًمٕما٤مدات- صم٤مسمت٦م ذم طم٘مف وهل أؿمد 

 اظمتالومٝم٤م ومٞمف ُمتٗم٘م٦م قمغم اًمٜمّمقص اًمٙمثػمة اًمقاردة ذم اًمتحديد قمغم ـ انّ  5

 - (0)ظمتالف اعمزسمقر- قمدم آ

اًمدًٓم٦م آًمتزاُمٞم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمدًٓم٦م اعمٓم٤مسم٘مٞم٦م ذم احلجٞم٦م، ومٛمع ومرض  انّ وفوه: 

ومٝم٤م ذم اًمتحديد اعمزسمقر يس٘مط ُمدًمقذه٤م آًمتزاُمل )وهق قمدم آظمتالف اظمتال

 اًمٕما٤مدات( - سملم طمد احلدود وطمد اعمٕم٤مُمالت وطمد

ذم ضمٕمؾ طمد ُمِمؽمك ذهذه اًمثالصم٦م  هٜم٤مك ٟمّمقص٤ًم شمِمؽمك نّ هذا ًمق ؾمٚمؿ أ

 ن اظمتٚمٗم٧م ذم شمٕمٞمٞمٜمف ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م(- وإ

 نّ اًمٜمّمقص، ُمع أ٦م إٟمام هق اًمتقومٞمؼ سملم اًمٖمرض ُمـ هذه اعمح٤موًم ـ انّ  6

 هٜم٤مك سمٕمض اًمٜمّمقص ٓ يٛمٙمـ اًمتقومٞمؼ سمٞمٜمٝم٤م- 

اعمروزي واسمـ  يٟمّمقص اعم٘م٤مم ظمؼمذم مجٚم٦م ُمـ  نّ ىم٤مل ذم اجلقاهر: )قمغم أ

يمامل اًمثامن قب اًمٗمرائض واحلدود قمغم اًمٖمالم سم٤مراؿمد اعمٍمطملم سمقضم

ويمذا ُم٤م ورد ذم اًمقضمقب قمغم ذي  ؼ سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمتحديدات همػم ممٙمـ،واًمتقومٞم

 - ةرسمع قمنمغم ُمـ مل ياٚمغ صمالث قمنمة ؾمٜم٦م أو أؾم٧م وقمدم اًمقضمقب قم

ّٓ وُم٤م دّل قمغم وضمقب اًمّمقم قمغم اجل٤مري٦م   سم٤مًمتسع وُم٤م دل قمغم قمدُمف ومٞمٝم٤م إ

                                                           
 - 81اًماٚمقغ:  (0)
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- ةقمنم سم٤مًمثالث

- (0)وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤مًمٜمّمقص خمتٚمٗم٦م اظمتالوم٤ًم ٓ يرضمك مجٕمف سمٜمحق ذًمؽ(- 

ّٓ أّٟمف ًمٞمس همروف ان مل يٛمٙمـ اجلٛمع سمن هذه اًمٜمّمقص واوفوه:  ٞمٜمٝم٤م إ

(اجلٛمع سم )زم سملم طمد صح٦م ن ٓ شماللم مجٞمع ٟمّمقص اًما٤مب، وإٟمام همروف أ

اعمٕم٤مُمالت وطمد وضمقب اًمٕما٤مدات وطمد اضمراء احلدود وم٤مًمدال قمغم وضمقب 

ضمٕمٚم٧م ذه٤م طمدودًا  اًمتلاطمده٤م ٓ يدل قمغم أظمر وقمٚمٞمف ومال شمٜم٤مذم سملم إظما٤مر 

خمتٚمٗم٦م- 

 ، شمالزم سملم وضمقب قما٤مدة يم٤مًمّمقم ووضمقب سم٘مٞم٦م اًمٕما٤مدات ويمذا ٓ

ٛمٙمـ أن ٟمخّّمّمف سمقضمقب قمغم وضمقب اًمٕما٤مدات سم٤مًمتسع ي وقمٚمٞمف ومام دّل 

- اًمّمقم سمثالث قمنمة ؾمٜم٦م

 -مجٞمع هذه اعمح٤موٓت همػم شم٤مُم٦م نّ وىمد فمٝمر ُمـ يمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤م أ

ُم٤م شمْمٛمٜمف يمالُمف ُمـ قمدم اًمتالزم سملم طمد  نّ واًمتح٘مٞمؼ أن ي٘م٤مل: إ

٦م دقمقى ٕمدم مت٤مُمٞمت وطمد احلدود شم٤مم ٓ هما٤مر قمٚمٞمف ًمات وطمد اعمٕم٤مُمالاًمٕما٤مد

جيزم سمٕمدُمٝم٤م-  قمدم ومٝمؿ اًمٕمرف اخلّمقصٞم٦م واّٟمف

 ًمتٙم٤مًمٞمػ ومٝمذا همػم ُم٘ماقل ّٕن اًمٕمرفوأُم٤م اًمتٗمٙمٞمؽ سملم ٟمٗمس اًمٕما٤مدات وا

ًمقاضما٤مت ّٕن٤م ُمـ ٦م ايٚمٖمل ظمّمقصٞم٦م هذا اًمقاضم٥م ـ يم٤مًمّمقم ـ ًمٞمٕمٛمٛمف إمم سم٘مٞمّ 

ُم٤م دّل قمغم وسم٤مًمت٤مزم ٓ يٛمٙمـ اجلٛمع سملم  _٦مّن٤م شمٙم٤مًمٞمػ اًمزاُمٞموهق أ_واد واطمد 

شم٘مدم ختري٩م هذيـ احلديثلم ذم اًم٘مقل إول-  (0)
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ُمثاًل ـ اًمدال قمغم صماقت سم٘مٞم٦م  وضمقب اًمّمالة ف إذا سمٚمغ صمالث قمنمة ؾمٜم٦م

٤م دّل قمغم صماقت اًمتٙم٤مًمٞمػ ذم ؾمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ سم٤مًمٖم٤مء اخلّمقصٞم٦م ـ وسملم ُم

 )*(سم٤مًمتخّمٞمص- اًمت٤مؾمٕم٦م

 ادقام الثاين

 يف مقتىض األدلة اخلاصة

شم٘متيض آظمتالف سملم طمدود هذه إُمقر أو ٓ ؟ ذه٥م اعمح٘مؼ هؾ إدًم٦م 

ح٤مين )دام فمٚمف( قمـ سمٕمض إمم ذًمؽ، وٟم٘مؾ اًمِمٞمخ اًمسا (( اًمٗمٞمض

اًماٚمقغ سمٛمراشماف اعمختٚمٗم٦م ُمقوقع ٕطمٙم٤مم خمتٚمٗم٦م:  نّ ُمٕم٤مسيف أ

اًمّمال اعمٛمٞمز ومٚمق أؾمٚمؿ مل  ـ وم٤مإلؾمالم ٓ يٕمتؼم ومٞمف اًماٚمقغ سمؾ يتح٘مؼ ُمـ 0

 -رسمقيف ذم اًمٙمٗميتاع أ

ـ شمّمح ُمٕم٤مُمالت اًمّمال إذا سمٚمغ قمنمًا ويم٤من راؿمدًا-  2

ٖم٧م ُماٚمغ اًمٜمس٤مء أي سمٚمٖم٧م ـ دمرى احلدود واًمتٕمزيرات قمغم اعمرأة إذا سمٚم 3

ن مل شماٚمغ اًمٕمنم- سمٚمقهم٤ًم ـماٞم٤ًم وإ

- (0)ؾمٜم٦م أو طم٤مو٧م ىماؾ ذًمؽ ـ اّن اًمٕما٤مدات دم٥م إذا سمٚمٖم٧م صمالث قمنمة 4

وفوه: 

يقضمد سمٞمٜمٝم٤م شمالزم ًمٜمٗمس اًمٜمٙمت٦م ٟمٕمؿ يٛمٙمـ دقمقى  وم٠ميْم٤مهذا سم٤مًمٜمسا٦م ًمٚمتٙم٤مًمٞمػ وأُم٤م سم٤مًمٜمسا٦م ًمٚمحدود  )*(

 ٕم٤مُمالت ومام دل قمغم ضمقاز اًمقصٞم٦م ذم اًمٕمنم ُمثاًل ٓ يدل قمغم ضمقاز اًماٞمع ومٞمف- قمدم اًمتالزم ذم اعم

شم٘مدم ختري٩م هذيـ احلديثلم ذم اًم٘مقل إول- (0)
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ضمٜماٞم٦م قمـ ُمس٠مًم٦م ُمراشم٥م اًماٚمقغ: اعمٛمٞمز أ ُمس٠مًم٦م ىماقل اؾمالم اًمّمال انّ ـ  1

إذ اًم٘م٤مئٚمقن سمف ي٘مقًمقن سم٘ماقل اؾمالم اًمّمال اعمٛمٞمز وًمق مل يٙمـ سم٤مًمٖم٤ًم سم٠مي ُمرشما٦م 

ُمـ ُمراشماف واًمٜم٤مومقن ًمف وم٢مٟمام يٜمٗمقٟمف قمـ اًمّمال همػم اًما٤مًمغ سم٠مي ُمرشما٦م ُمـ ُمراشم٥م 

اًماٚمقغ- 

دم قمدم ف ىمد اؾمتٜمد إمم ُمقصم٘م٦م قمامر ذم حتديد ؾمـ اًمٕما٤مدات وىمد شم٘مـ اٟمّ  2

مت٤مُمٞمتٝم٤م- 

ـ اٟمف أٟم٤مط صح٦م اعمٕم٤مُمالت سم٤مًماٚمقغ قمنمًا-  3

٤ًم ودظمٚم٧م ذم شمّمح ُمٕم٤مُمالهت٤م إذا أيمٛمٚم٧م شمسٕم اًمراؿمدة إٟمثك نّ وم٢من أراد أ

ٟمام شمّمح ُمٜمٝم٤م إذا ايمٛمٚم٧م قمنمًا ومال دًمٞمؾ اًمٕم٤مذة ومٝمق صحٞمح، وإن أراد أّٟمف إ

ف ًا سم٤مـمؾ: ٕٟمّ ٦م صح٦م اعمٕم٤مُمالت ذم اًمذيمر إذا سمٚمغ قمنمقمٚمٞمف واؾمتٗم٤مدشمف ُمـ أدًمّ 

٤م ػ قمغم اجلزم سمٕمدم اخلّمقصٞم٦م، واخلّمقصٞم٦م ًمٚمذيمر حمتٛمٚم٦م ضمزُم٤ًم، وأُمّ يتقىمّ 

اًمذيمر ومتح٘مٞمؼ احل٤مل ومٞمف ظم٤مرج قمـ اعم٘م٤مم- 

ف أٟم٤مط احلدود سم٤مًماٚمقغ اًمٓمال- وٓ دًمٞمؾ قمغم هذا ؾمقى ُم٤م ذم ظمؼم ٟمّ ـ ا 4

 اجل٤مري٦م ًمٞمس٧م ُمثؾ اًمٖمالم نّ إ …(: )محران قمـ أيب سمّمػم قمـ أيب ضمٕمٗمر )

اجل٤مري٦م إذا شمزوضم٧م ودظمؾ هب٤م وذه٤م شمسع ؾمٜملم، ذه٥م قمٜمٝم٤م اًمٞمتؿ ودومع اًمٞمٝم٤م  نّ إ

ـ أي أظمذت احلدود  (0)ُم٤م ذه٤م وضم٤مز أُمره٤م ذم اًمنماء واًماٞمع وأظمذ ذه٤م وهب٤م(

إذا  …(: )ظمؼم يزيد اًمٙمٜم٤مد قمـ أيب ضمٕمٗمر ) اًمت٤مُم٦م ذه٤م وهب٤م ـ وُم٤م ذم

- 2ح  2، أسمقاب ُم٤م يٛمسؽ قمٜمف اًمّم٤مئؿ ب  7.21اًمقؾم٤مئؾ:  (0)
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ىمٞمٛم٧م ودومع إًمٞمٝم٤م ُم٤م ذه٤م وأ٤م شمسع ؾمٜملم ذه٥م قمٜمٝم٤م اًمٞمتؿ دظمٚم٧م قمغم زوضمٝم٤م وذه

٥م رد قمغم اؾمٚمقب اًم٘مٚمـ ودظمٚم٧م قمغم زوضمٝم٤م وا (0)احلدود اًمت٤مُم٦م قمٚمٞمٝم٤م وذه٤م(

ن وصػ اًمزواج واًمدظمقل هب٤م ٓ يٛمٙمـ أي دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م زوضمٝم٤م ـ سمت٘مري٥م: أ

محٚمف قمغم ُمٕمٜم٤مه اًمٔم٤مهر إذ ٓ يٜماٖمل ًمٗم٘مٞمف شم٘مٞمٞمد شمٚمؽ إطمٙم٤مم هبذيـ اًم٘مٞمديـ، 

 ًمٚمٛمقـمقءي٦م وهق اًماٚمقغ اًمٓمال- ومالسمد ُمـ محٚمف قمغم اًمّمالطمٞم٦م 

ر  يف علم األصول مسيلة أصولوة مل حتر 

ف إذا شمْمٛمٜم٧م اًمرواي٦م فم٤مهرًا ٓ يٛمٙمـ هٜم٤م ُماحث٤ًم أصقًمٞم٤ًم وهق أٟمّ  انّ ـ  1

ـ أو حتٛمؾ قمغم اعمٕمٜمك اعمج٤مزي، وُم اًمٕمٛمؾ سمف ومٝمؾ شمس٘مط قمـ احلجٞم٦م ُمٓمٚم٘م٤مً 

٤مم ـ ومٝمؾ ذم اعم٘مصٖمري٤مت ذًمؽ ُم٤م إذا شمْمٛمٜم٧م شم٘مٞمٞمدًا ٓ يٛمٙمـ اًمٕمٛمؾ سمف ـ يمام 

اي٤مت قمغم اًماٚمقغ سمتسع ـ أو هبذه اًمرو رممـ اؾمتدّل ٟمٕمٛمؾ سم٢مـمالىمف ـ يمام ئمٝم

ـمالىم٤ًم ٓ يٛمٙمـ ق شمْمٛمٜم٧م إـمالىم٤ًم وشم٘مٞمٞمدًا؟ وهٙمذا ًمشمس٘مط قمـ احلجٞم٦م إ

ومٓم٤مر ُمٓمٚمؼ اًمٙمذب ًمٚمّمقم ٓ اًمتل شمْمٛمٜم٧م إاًمٕمٛمؾ سمف ـ يمرواي٦م ؾمامقم٦م 

دة أو شمس٘مط قمـ ٘مٞمّ ـ ومٝمؾ ٟمٕمٛمؾ هب٤م ُم (2)ظمّمقص اًمٙمذب قمغم اهلل ورؾمقًمف

 ـمالىم٤ًم وشم٘مٞمٞمدًا؟ وهذه ُمس٠مًم٦م مل شماح٨م ذم قمٚمؿ إصقل- احلجٞم٦م إ

هل  اًمتل٤م ًمٞمس٧م سمحج٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم ٓ ذم اعمٕمٜمك ّّن واًمتح٘مٞمؼ ومٞمٝم٤م أن ي٘م٤مل: إ

ًمٞمس٧م سمٔم٤مهرة ومٞمف )ُمـ اعمٕمٜمك اعمج٤مزي أو  اًمتل٤مهرة ومٞمف وٓ ذم اعمٕمٜمك فم

                                                           
 - 507اٟمٔمر اعمٖمٜمل ص  (0)

 - 40ـ  41.  26اجلقاهر:  (2)
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٦م فم٤مهر ُمـ اًمرواي٦م ًمٞمس سمحجّ  ُم٤م هق اإلـمالق أو اًمت٘مٞمٞمد( واًمٜمٙمت٦م ذم ذًمؽ: انّ 

ًمتزام سمف ، وُم٤م يٛمٙمـ آ ُمٙم٤من آًمتزام وقمدم اطمتامًمف طمس٥م اًمٗمرضًمٕمدم إ

٦م ومٞمف ًمٕمدم فم٤مهرة ومٞمف ًمٞمس٧م سمحجّ  ٧موحيتٛمؾ ارادشمف ُمـ اًمرواي٦م ـ وهق ُم٤م ًمٞمس

فمٝمقره٤م ومٞمف- 

ّن٤م اعم٘م٤مم )وهق صالطمٞم٦م اًمقطء( طمٞم٨م إ وقمٚمٞمف: ومٝمذا اعمٕمٜمك اعمج٤مزي ذم

ن اُمتٜمع إظمذ سمٔم٤مهره٤م-  شمٙمقن طمج٦م ومٞمف وإػم فم٤مهرة ومٞمف ومالهم

هذا اًمٚمس٤من )شمزوضم٧م ودظمؾ هب٤م( آب قمروم٤ًم قمـ احلٛمؾ قمغم هذا  ـ انّ  2

ًمس٤من )ويم٤مٟم٧م ُمدظمقًٓ هب٤م( ىم٤مسمؾ ًمذًمؽ-  اعمٕمٜمك ٟمٕمؿ ُمثؾ

: )وىم٤مل 507ٛمؾ هذا اًمت٘مٞمٞمد قمغم اًمت٘مٞم٦م ىم٤مل ذم اعمٗمتل ص ـ اّن ًمٜم٤م ان ٟمح 3

تزوج ويدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م زوضمٝم٤م: ٕن يمؾ طم٤مًم٦م ُم٤مًمؽ: ٓ يدومع إًمٞمٝم٤م ُم٤مذه٤م طمتك شم

- (0)ضم٤مز ًمألب شمزوجيٝم٤م ُمـ همػم إذّن٤م مل يٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م احلجر يم٤مًمّمٖمػمة(

وم٤مًمٜمتٞمج٦م: هل أٟمف ٓ يقضمد دًمٞمؾ قمغم اًمتٗمريؼ سملم طمد احلدود وطمد 

 وضم٥ماحلدود  مجٞمع اعمٕم٤مُمالت وطمد اًمٕما٤مدات وم٢مذا ضمئٜم٤م سمدًمٞمؾ قمغم اشمٗم٤مق

دود سمٕمض قمـ احلإظمذ سمف: ًمٕمدم وضمقد ُمٕم٤مرض ًمف يدل قمغم اظمتالف 

 سمٕمض- 

(: )سمؾ ظمؼم قماد اهلل سمـ ؾمٜم٤من واًمدًمٞمؾ ُمقضمقد ىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقاهر )

وظمؼم محزة سمـ محران  ، ويمذا طمدي٨م اًمثامزم ، فم٤مهر اًمدًٓم٦م قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م …

-  257ـ  086.  4آطمٙم٤مم:  (0)
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ٗمْمؾ: سمؾ اًمٜماقي سيح ذم ذًمؽ، وذم اعمروي قمـ ىمرب اإلؾمٜم٤مد قمـ قمكم سمـ اعم

ل: ُم٤م أوضم٥م قمغم اعم١مُمٜملم (: ُم٤م طمد اًماٚمقغ؟ ىم٤مأّٟمف )يمت٥م إمم أيب احلسـ )

احلدود ٓ  نّ ذم ظمؼم يزيد اًمٙمٜم٤مد طمٞم٨م دل قمغم أوسمف ئمٝمر اًمٕمٛمقم  احلدود(،

 (0)اخلٛمس قمنم( سمٚمقغ  شمثا٧م ًمٚمٖمالم ىماؾ

اء احلدود سم٤مًماٚمقغ اًمذي هق سمٛمٕمٜمك ؾمـ هذه اًمرواي٦م رسمٓم٧م إضمر وم٢منّ 

اًمدًمٞمؾ  طمد ًمٚمٛمٕم٤مُمالت ٕنّ  هق اٚمقغ طمدًا ذهام ُمٕم٤ًم، وهٙمذااًمتٙمٚمٞمػ ومٙم٤من اًم

ًمٜمٗمقذ ُمٕم٤مُمالشمف رسمط ذًمؽ سم٤مًماٚمقغ، ي دّل قمغم اقمتا٤مر ؾمـ ُمٕملم ًمٚمّمال اًمذ

واًمدًمٞمؾ هق ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ َواسْمَتُٚمقا اًْمَٞمَت٤مَُمك طَمت ك إَِذا سَمَٚمُٖمقا اًمٜمَِّٙم٤مَح وَم٢مِْن آَٟمْسُتْؿ 

ْؿ َأُْمَقاذَهُْؿ ﴾  أو همػم هذه أي٦م ُمـ إدًم٦م اعمذيمقرة ذم ُِمٜمُْٝمْؿ ُرؿْمًدا وَم٤مْدوَمُٕمقا إًَِمْٞمٝمِ 

 -(2)حمٚمٝم٤م

 القول الرابع

 البلوغ باحلوض

٦م اًمسـ وطمٍم اًمٕمالُم٦م سم٤محلٞمض ٓ اًمسـ، وهذا ٟمٙم٤مر قمالُمٞمّ وُمرده إمم إ

عمرض وٟمحقه وهق  ٓزُمف قمدم شمٙمٚمٞمػ ُمـ ٓ حتٞمض اًم٘مقل سم٤مـمؾ ىمٓمٕم٤ًم ٕنّ 

شم٘مدم ختري٩م اًمرواي٦م ذم اًم٘مقل اًمت٤مؾمع-  (0)

طمٙم٤مم وُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ اًمساح٤مين )ىمده( ذم رؾم٤مًمتف ذم اًماٚمقغ وُم٤م ر ُم٤م ذيمره اجلد )ىمده( ذم يمت٤مب إاٟمٔم (2)

( رواي٦م ُمـ هذه 22ذيمره اًمِمٞمخ طمسـ طمسلم اًماِمػمي ذم جمٚم٦م آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد، وم٘مد مجٕمٜم٤م هذه اًمـ )

 اعمّم٤مدر اًمثالصم٦م- 
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سمدهيل اًمٗمس٤مد- 

 ه يٛمٙمـ شمّمٜمٞمٗمٝم٤م إمم صمالصم٦م: وضمق وىمد اؾمتدل ًمف سمٕمدة

ذا سمٚمٖم٧م وإ …(: )ظمؼم قماد اهلل سمـ ؾمٜم٤من قمـ أيب قماد اهلل )األول: 

لم( طمٞم٨م دًم٧م قمغم أّن ّن٤م حتٞمض ًمتسع ؾمٜمومٙمذًمؽ وذًمؽ أاجل٤مري٦م شمسع ؾمٜملم 

- (0)ام هل ُمـ ضمٝم٦م احلٞمضٟمّ قمالُمٞم٦م اًمسـ إ

ًمذي احلٞمض ـ سمت٘مريالم ي٠ميت سمٞم٤مّنام ـ وا اًمتٛمسؽ سمام دل قمغم قمالُمٞم٦م الثاين:

 - (2) ( رواي٦م-22اـمٚمٕمٜم٤م قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م )

( )  قمكم( ىم٤مل: )أيتظمؼم اًمسٙمقين قمـ أيب قماد اهلل )الثالث: 

ؾمقاـم٤ًم ومل ي٘مٓمٕمٝم٤م( ومٚمؿ جير قمٚمٞمٝم٤م احلد ض ىمد هىم٧م ، ومرضهب٤م أج٤مري٦م مل حتسم

- (3)ّن٤م رسمام شمتج٤موز اًمتسعّن٤م همػم سم٤مًمٖم٦م ّٕن٤م مل حتض ُمع إٔ

اًمث٤مًم٨م ومال ٟمتٕمرض ًمف اظمتّم٤مرًا وايمتٗم٤مءًا سمام ذيمره اًمِمٞمخ أُم٤م اًمدًمٞمؾ 

- (4)سمام ٓ ُمزيد قمٚمٞمف ـ يمام ي٘م٤مل ـ اح٤مين )دام فمٚمف( ذم رده وم٢مٟمف ىمد أضم٤مب قمٜمفاًمس

ه أُمران: ل ومػمدّ وأُم٤م إوّ 

ُم٤مرة ٓ شمٙمقن اًمٔمٝمقر اًمٚمٗمٔمل وظمؼم اًمقاطمد ُمـ إُم٤مرات وإ ـ انّ  0

- 6ُمـ اسمقاب اًمنىم٦م، احلدي٨م  28، اًما٤مب 08اًمقؾم٤مئؾ: اجلزء  (0)

 - 76اًماٚمقغ:  (2)

 - 229. 5يمت٤مب إم ًمٚمِم٤مومٕمل:  (3)

وهذا آؾمتدٓل يِماف اؾمتدٓل داوود اًمٔم٤مهري قمغم ٟمٗمل قمالُمٞم٦م اًمسـ-  (4)
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ن ٓزم هذا اًم٘مقل أُمر وم٤مؾمد ، وىمد ذيمرٟم٤م أ سم٤مخلالفطمج٦م ُمع اًمٕمٚمؿ 

سم٤مًمرضورة- 

حمتٛمٚم٦م ٕن يراد احلٞمض اًمٗمٕمكم وأن  ٕمٜمٞملم: ومٝملاًمرواي٦م حمتٛمٚم٦م عم ـ انّ  2

ـٍ قمغم اإل ُمٙم٤من احلٞمض، واًمدًمٞمؾيراد إ إلطمتامل وإن وهذا ا ، طمتامل إولُمات

ّٓ أىمْمٞم٦م ومٕمٚمٞم٦م ٓ ىمْمٞم ٤مّّن يم٤من ىمد يرضمح ُمـ ضمٝم٦م أّن فم٤مهر اًم٘مْمٞم٦م أ ف ٟمّ ٦م ممٙمٜم٦م إ

طمتامل اًمدًمٞمؾ اًمذي ؾمٜمذيمره قمغم ومس٤مد اإل  اعمّمػم إمم اًمث٤مين ٕنّ وم٤مؾمد ومٞمتٕملّم 

ل يٙمقن ـ ًمٕمٚمؿ اعمخ٤مـم٥م سمف وووقطمف قمٜمده ـ ىمريٜم٦م قمغم إرادة اعمٕمٜمك إوّ 

اًمث٤مين- 

اًمٜمس٤مء حيْمـ ذم  نّ ووضمف سمٓمالٟمف: أّن هذا اًمتٕمٚمٞمؾ إٟمام يّمح ومٞمام إذا ومرض أ

ـّ   وذم سمٚمد ، ذًمؽ اًمٕمٍم دون همػمه ٖم٤مًم٥م اعمتٕم٤مرف ، وذماًمت٤مؾمٕم٦م سمحس٥م اًم ؾم

 ّٓ مل يّمح اًمتٕمٚمٞمؾ يمام هق واوح ـ - اإلُم٤مم أو اعمخ٤مـم٥م دون همػمه وإ

٤م ُمـ اجلٝم٦م وهذا إُمر همػم صحٞمح ُمـ ضمٝم٦م قمٚمٛمٞم٦م وُمـ ضمٝم٦م شم٠مرخيٞم٦م أُمّ 

صمالث قمنمة ـ ذم ث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ىمد أصمات٧م أّن اًمٜمس٤مء حيْمسمح٤ماًمٕمٚمٛمٞم٦م ومالن إ

ّٓ ىمٚمٞماًل- ؾمٜم٦م ٓ ىماٚمٝم٤م  إ

وهذا خيتٚمػ سمحس٥م اًمٔمروف اًماٞمئٞم٦م )ُمـ احلرارة واًمؼمودة( واًمقراصمٞم٦م 

اًمٕمنم ؾمٜملم وىمد أو  اًمتسعوهمػم ذًمؽ، ورسمام يّمؾ ذم سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ احل٤مرة إمم 

( دظمؾ سمٕم٤مئِم٦م وهل سمٜم٧م قمنم ؾمٜملم- ’اًمٜمال ) نّ روي أ

قمجؾ ُمـ أ وأُم٤م ُمـ اجلٝم٦م اًمت٠مرخيٞم٦م ومٚمام ذيمره اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مسمف إم: )و
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 إذ فم٤مهره (0)ف ُمـ اًمٜمس٤مء حيْمـ ٟمس٤مء هت٤مُم٦م حيْمـ ًمتسع ؾمٜملم( ؾمٛمٕم٧م سم

اظمتّم٤مص ذًمؽ سمٜمس٤مء هت٤مُم٦م دون همػمه٤م- 

رب سم٠مطمد شم٘مريالم: وأُم٤م اًمث٤مًم٨م ومالٟمف ي٘م

اجل٤مري٦م إذا طم٤مو٧م  نّ ٤م دّل قمغم أُم نّ إول: اًمتٛمسؽ سمٕمٛمقم اعمٗمٝمقم وم٢م

ػ وًمق يم٤من ؾمٜمٝم٤م شمٙمٚمّ ٤م إذا مل حتض مل ّّن ُمٗمٝمقُمف قمغم أ سمٚمٖم٧م يدل سم٢مـمالق

- (2)شمسٕم٤مً 

هذه اعمس٠مًم٦م ُمـ صٖمري٤مت اًماح٨م إصقزم اعمٕمروف )سمتٕمدد  نّ اوفوه: 

( ومٙمؾ أوؼ ذم حمٚمف هٜم٤مك ان اجلٛمع سمٞمٜمٝمام سمـ )اًمنمط واحت٤مد اجلزاء( واًمذي طم٘مّ 

ُمـ اًمتسع واحلٞمض قمٚم٦م ُمست٘مٚم٦م ًمٚماٚمقغ- 

رواي٤مت اًماٚمقغ سم٤محلٞمض شمٕم٤مرض رواي٤مت اًماٚمقغ سم٤مًمتسع ومتس٘مط  انّ الثاين: 

اًمتحديد  نّ اعمٗمروض أ نّ ، وطمٞم٨م إ رواي٤مت اًماٚمقغ سم٤مًمتسع سمسا٥م اعمٕم٤مرو٦م

سم٤مًمسـ هق سم٤مًمتسع ٓ سمٖمػمه ـ يمام شم٘مدم ـ ومتس٘مط قمالُمٞم٦م اًمتحديد سم٤مًمسـ- 

يمره٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم يمت٤مب احلٞمض قمغم دًم٦م ُمتٕمددة ذشمقوٞمح ذًمؽ: أن هٜم٤مك أ

دم شمراه اعمرأة ىماؾ اًمت٤مؾمٕم٦م ٓ شمؽمشم٥م قمٚمٞمف أطمٙم٤مم احلٞمض ذقم٤ًم، وهذه  ن يمؾأ

 إدًم٦م شم٘متيض ختّمٞمص إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم ضمٕمؾ احلٞمض قمالُم٦م سمام سمٕمد اًمتسع

ن ضمٕمؾ اًمدم احلٞميض اًمذي شمراه اعمرأة سمٕمد وم٢مذا ظمّمّم٧م سمام سمٕمد اًمتسع ٟم٘مقل: أ

 - 037،  036.  4إطمٙم٤مم:  (0)

- 216. ص 7اٟمٔمر جمٚم٦م آضمتٝم٤مد واًمتجديد: اًمٕمدد  (2)
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يْم٤ًم ًمٖمق يستحٞمؾ اًمتسع قمالُم٦م قمغم اًماٚمقغ ُمع ضمٕمؾ ؾمـ اًمت٤مؾمٕم٦م قمالُم٦م قمٚمٞمف أ

ُم٦م شمت٘مدُمٝم٤م قمالُم٦م أظمرى صدوره ُمـ احلٙمٞمؿ إذ ٓ ُمٕمٜمك جلٕمؾ اًمٌمء قمال

ذا اؾمتح٤مل اجلٕمالن وىمع اًمتٕم٤مرض سملم ُم٤م دل قمٚمٞمٝمام- دائاًم، وإ

قمـ هذا سمٕمدة وضمقه ٓ يسع اعم٘م٤مم ذيمره٤م وٟم٘متٍم قمغم اصمٜملم واجلواب: 

وم٘مط: 

ومال يرد حمذور  ن ٟمٚمتزم سمجٕمؾ احلٞمض قمالُم٦م عمجٝمقًم٦م اًمســ ان ًمٜم٤م أ 0

اًمٚمٖمقي٦م إذ يٙمقن ذهذه اًمٕمالُم٦م طمٞمٜمئٍذ وم٤مئدة ُمٕم٘مقًم٦م يمام هق واوح- 

دل قمغم ٟمٗمل احلٞمْمٞم٦م قمـ اًمدم ىماؾ اًمت٤مؾمٕم٦م اٟمف ٓ ُمٗم٤مد ُم٤م ـ ىمد ي٘م٤مل سم٠من 2

حيٙمؿ سمٙمقٟمف طمٞمْم٤ًم طمتك ُمع شمقومر قمالئؿ دم احلٞمض ومْماًل قمـ طم٤مًم٦م اًمِمؽ 

وأُم٤م ُمع اًمٕمٚمؿ ومٜمحٙمؿ سمٙمقٟمف طمٞمْم٤ًم ذقم٤ًم- 

 اخلامس القول

 اعتبار التزويج واحلمل

 مع البلوغ تسعاا 

ظمالف ُم٤م  ٟمفٕوىمد شم٘مدُم٧م ٟمساتف إمم اسمـ اجلٜمٞمد وهق ُمـ اًمْمٕمػ سمٛمٙم٤من 

 ُمْم٤موم٤ًم إمم ُم٤م ىمد ذيمره اجلد اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ، دّل قمغم اًماٚمقغ سمتسع

(( ٟمٕمؿ اطمتٛمؾ اًمِمٞمخ  ، ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم ُمـ أٟمف مل يٕمثر ًمف قمغم طمج٦م

اجلٛمع سملم ُم٤م دل قمغم اقمتا٤مر اًماٚمقغ شمسٕم٤ًم واًمتزوي٩م  أن طمجتف هل اعم٤مُم٘م٤مين

وم٤مقمتؼم احلٛمؾ ُمـ  وسملم ُم٤م دل قمغم قمالُمٞم٦م آطمتالم واإلٟمزال ، واًمدظمقل
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 -(0)ٟمف يم٤مؿمػ قمـ آٟمزالطمٞم٨م أ

طمجتف هل اجلٛمع سملم أدًم٦م قمالُم٤مت اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمقاو  نّ : إن ي٘م٤ملويٛمٙمـ أ 

قل وأُم٤م اًمدظم ، تزوي٩م ًمدًٓم٦م اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمفٓ سمـ )أو( وم٤مقمتؼم اًماٚمقغ شمسٕم٤ًم أو اًم

٤ميمتٗمك قمـ اقمتا٤مره٤م سمذيمر ن يم٤من يٕمتؼمه ـ ومواحلٞمض وآطمتالم واإلٟما٤مت ـ إ

ٛمؾ وم٢مّن٤م شمستٚمزُمٝم٤م وًمق قم٤مدة- قمالُم٦م احل

 القول السادس

 البلوغ بتسع أو عرش

أو هذا أو أٟمف ٓ خيٚمق احلؼ ُمـ  سمٛمٕمٜمك اًمِمؽ ذم أن طمد اًماٚمقغ هق هذا

 -طمدمه٤مأ

طمجتف شمٕم٤مرض أدًم٦م اًماٚمقغ سم٤مًمتسع واًماٚمقغ سم٤مًمٕمنم وشمٕم٤مرض وًمٕمؾ 

رواي٤مت اًماٚمقغ سم٤مًمتسع واًماٚمقغ سم٤مًمٕمنم ُمْم٤موم٤ًم عم٤م رواه اعمِم٤ميخ اًمثالصم٦م ذم يمت٥م 

(: )ٓ يدظمؾ سم٤مجل٤مري٦م طمتك ي٠ميت ذه٤م احلدي٨م قمـ زرارة قمـ أيب ضمٕمٗمر )

٤م ٤مل ـ يٕمٜمل زرارة ـ : )اٟمو قمنم ؾمٜملم( وذم رواي٦م اخلّم٤مل: وىمشمسع ؾمٜملم أ

-(3)ػمه٤م ظمؼم أيب سمّمػم وٟمٔم (2)ؾمٛمٕمتف ي٘مقل شمسع أو قمنم(

 نّ ( طمٍم اعمس٠مًم٦م سملم ىمقًملم وأُمٕمٜمك اًمؽمديد سم٤مو هق أّن آُم٤مم )و

-216. ص 7اٟمٔمر جمٚم٦م آضمتٝم٤مد واًمتجديد: اًمٕمدد  (0)

- 7سمقاب ُم٘مدُم٦م اًمٜمٙم٤مح، حُمـ أ 45اًمقؾم٤مئؾ: اًما٤مب  (2)

- 5سمقاب ُم٘مدُم٤مت اًمٜمٙم٤مح، احلدي٨م ُمـ أ 41، اًما٤مب 04اًمقؾم٤مئؾ: اجلزء  (3)
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اًمت٘مٞم٦م ٕن سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م يٗمتقن سم٤مًمٕمنم ُم٤م وًمٕمٚمٝم٤م  احلؼ ًمٞمس سمٌمء صم٤مًم٨م ًمٜمٙمت٦م

- يمام ؾمٞم٠ميت

يمام شم٘مدم ـ اًمتسع ـ هذا اًمِمؽ ٓ يٜماٖمل طمّمقًمف ًم٘مقة أدًم٦م  نّ واجلقاب: ا

نم ـ يمام ؾمٞم٠ميت ـ ُمْم٤موم٤ًم إمم أن أدًم٦م اًمٕمنم ٓ شمٕم٤مرض أدًم٦م ووٕمػ أدًم٦م اًمٕم

اًمتسع يمام ؾمٞمتْمح- 

 القول السابع

 عرش سننيالبلوغ ب

ّٓ وٓ ّٓ ٟمّ ُم٤م دل قمغم أ  يقضمد ًمف ُمستٜمد إ سماٚمقغ اًمٕمنم،  ف ٓ جيقز اًمدظمقل إ

(: دق )سمراهٞمؿ قمـ اًمّم٤محٍم هب٤مشملم اًمروايتلم: ظمؼم همٞم٤مث سمـ إوًمٕمٚمف ُمٜم

وُم٤م  (0)ُمـ قمنم ؾمٜملم( ( ىم٤مل: ٓ شمقـمئ اجل٤مري٦م ٕىمّؾ ُمػم اعم١مُمٜملم )أ نّ )إ

( دظمؾ ’ن رؾمقل اهلل )إ …ؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر ذم طمدي٨م: )روي قمـ إ

 -(2)سمٕم٤مئِم٦م وهل اسمٜم٦م قمنم ؾمٜملم(

ّن شمٚمؽ ٤م ُمٕم٤مرو٦م سمام دل قمغم اجلقاز سم٤مًمتسع ىمٚمٜم٤م شم٘مدم هذه ٕوًمق ىمٞمؾ سم٠مّّن 

ن يم٤من ُم٤م دل قمغم ـ وإ ومتك سمجقاز اًمدظمقل سم٤مًمتسع سمٕمْمٝمؿ أُمقاوم٘م٦م ًمٚمٕم٤مُم٦م وم٢مّن 

ف يٛمٙمـ اؾمتٗم٤مدشمف مم٤م ٟمّ سمٚمقهمف اًمتقاشمر سمٕمد اإلًمتٗم٤مت إمم أاًمتسع يمثػم سمؾ ىمد يدقمك 

ف يقضم٥م ٟمّ ـمئف ذه٤م ىماؾ اًمتسع أو ُم٤م دل قمغم أدل قمغم اًمْمامن ًمق قم٤مسم٧م سمسا٥م و

 شم٘مدم ذيمر ُمّمدر ذًمؽ-  (0)

- 75، احلدي٨م ُم٘مدُم٦م اًمٕما٤مداتُمـ اسمقاب  4، اًما٤مب 0اًمقؾم٤مئؾ: اجلزء (2)
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ٚمٕم٤مُم٦م ـ ـمالىم٤مت أدًم٦م ُم٤م دل قمغم شم٘مديؿ اعمخ٤مًمػ ًماحلرُم٦م إسمدي٦م وذًمؽ إل

ن مل يستٚمزم اًماٚمقغ ضمقاز اًمدظمقل( ٚمقغ )وإواحلٙمؿ سمجقاز اًمدظمقل يستٚمزم اًما

ًمّمٕمقسم٦م اًمتٗمٙمٞمؽ سملم طمٙمؿ ضمقاز اًمدظمقل واًمتٙم٤مًمٞمػ اعمتقضمٝم٦م ًمٚمزوضم٦م 

ف إذا ضم٤مز اًمزواج ُمٜمٝم٤م واًمدظمقل هب٤م ومٚمق شمزوضمٝم٤م ووـمئٝم٤م اعمدظمقل هب٤م وٕٟمّ 

ٞمػ اعمدظمقل هب٤م ومٕماًل ومسقف شمِمٛمٚمٝم٤م قمٛمقُم٤مت أدًم٦م شمٙم٤مًمٞمػ اًمزوضم٦م وشمٙم٤مًم

يم٤مًمٕمدة وسمٜمٗمل اخلّمقصٞم٦م ٟمثا٧م سم٤مىمل إطمٙم٤مم- 

٤م ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ٟمّ واجلقاب قمـ ذًمؽ ُمـ وضمقه ٟم٘متٍم قمغم وضمف واطمد وهق أ

ذيمر ومٝمذا ٓ يدل قمغم قمدم شمقضمف اًمتٙم٤مًمٞمػ ىماؾ ذًمؽ إذ شمقضمف  سمٙمؾ ُم٤م

٤مًمٞمػ ذم ؾمـ ن ٟمٚمتزم سمتقضمف اًمتٙمقل ومٞمٛمٙمـ أاًمتٙم٤مًمٞمػ ٓ يستٚمزم ضمقاز اًمدظم

ن طمد اًماٚمقغ شمسع وٟمٚمتزم سمجقاز اًمقطء ذم ؾمـ اًمٕم٤مذة- دّل قمغم أ اًمت٤مؾمٕم٦م عم٤م

 القول الثامن

 بالسبعالبلوغ   

ذم سمٕمض اًمٜمسخ  نّ اع وم٘مد شم٘مدم دًمٞمٚمف ويٙمٗمل ذم رّده :أوأُم٤م اًم٘مقل سم٤مًمس

ُمٙم٤من )اًمساع( )اًمتسع( ومتتٕم٤مرض أص٤مًم٦م قمدم شمّمحٞمػ اًمساع إمم شمسع ُمع 

ٜمتٞمج٦م قمدم ضمقاز أص٤مًم٦م قمدم شمّمحٞمػ اًمتسع إمم ؾماع ومتتس٤مىمٓم٤من ًمتّمػم اًم

اي٦م ًمٙمال اًمسٜملم- اًمتٛمسؽ هبذه اًمرو



 أقوال العامة

ُمقوقع اًمتٙم٤مًمٞمػ هق  نّ ٤مُم٦م ومحج٦م اسمـ طمزم ـ سماٞم٤من ُمٜم٤م ـ أل اًمٕماوأُم٤م أىمق

 اخلروج ُمـ اًمّما٤م إمم اًمرضمقًم٦م وهق اًماٚمقغ اًمٚمٖمقي واًمٓمال )وهق ُمـ ًمف طمدّ 

ُمٜم٤مء واإلٟما٤مت سمحٞم٨م إذا مل حيّمال ومٕمدم ىم٤مسمٚمٞم٦م احلٞمض )ذم اإلٟم٤مث( أو اإل

تٝم٤م ًمذًمؽ( واعمتٞم٘مـ ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء طمّمقذهام يٙمقن ًمٕم٤مرض ٓ ًمٕمدم ىم٤مسمٚمٞمّ 

(- 21ممـ ًمف هذه اًمّمٗم٦م هق ُمـ دظمؾ ذم )

ؾمٜم٦م سمحس٥م ُما٤مٟمٞمٝمؿ  مخس قمنمة شمؿّ اعمقوقع ًمٚماٚمقغ هق ُمـ أ وضمقاسمف: انّ 

وا قمـ أٟمس قمـ اًمٜمال ا٤مٟمٞمٜم٤م وذًمؽ ّّٕنؿ روٟم٤مث طمس٥م ُمشمسٕم٦م ذم اإل وُمـ أشمؿّ 

وُم٤م قمٚمٞمف  ٥م ُم٤مًمفؾمٜم٦م يمتىم٤مل: )إذا اؾمتٙمٛمؾ اعمقًمقد مخس قمنمة ’( )

وأظمذت ُمٜمف احلدود(- 

٤م رووه طمج٦م قمغم هذا احلٙمؿ- ٦م اًمِم٤مومٕمل هق هذه اًمرواي٦م وهمػمه٤م مموطمجّ 

ٙمٚمٞمػ ن يمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ سمقضمقد ؾمـ ًمٚمت٤م وإٟمّ ٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مب ُم٤مًمؽ أوطمجّ 

 ّٓ سمٚمقغ ؾم٧م ف همػم ُمٕملم ًمٜم٤م واًم٘مدر اعمتٞم٘مـ هق أٟمّ ظمالوم٤ًم ًمداوود اًمٔم٤مهري إ

هذا ىمدر  نّ ؾمٜم٦مأو صمامين قمنمة ؾمٜم٦م ، ومٙمؾ ادقمك أ ؾماع قمنمةأو  قمنمة ؾمٜم٦م

ُمتٞم٘مـ ـ وُم٤م ؾمقاه يتٛمسؽ سم٠مصؾ اًمؼماءة ًمٜمٗمٞمف- 

ؽ سمف ُمع وضمقد إُم٤مرة وشمقضمد هٜم٤م إصؾ ٓ يّمح اًمتٛمسوضمقاسمف: اّن 

ُم٧م اإلؿم٤مرة ؾمـ اًمتٙمٚمٞمػ ىماؾ هذا طمتك ُمـ ـمرىمٝمؿ وهق ُم٤م شم٘مدّ  نّ أُم٤مرة قمغم أ

إًمٞمف- 
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هذا وىمد اؾمتدل داوود اًمٔم٤مهري سمٕمٛمقم ُم٤م دل قمغم رومع احلٚمؿ قمـ اًمّمال 

ذم هذا اًمٔم٤مهر وهذا اًم٘مقل سمقضمقد ؾمـ ًمٚمتٙمٚمٞمػ يٜم٤م نّ : أسمت٘مري٥م حيتٚمؿطمتك 

ّٓ أ …اًمٕمٛمقم وخم٤مًمٗم٦م اًمٔم٤مهر ىماٞمح٦م وإٓ ًم٘مٞمؾ ُمـ إول ) ن طمتك حيتٚمؿ إ

ؾمٜم٦م ( ُمثاًل وىمد شم٘مدم ٟم٘مؾ ذًمؽ ذم اعم٘مّمد إول-  مخس قمنمةياٚمغ 

 ؼ ذم قمٚمؿٟمٙم٤مر اًم٘مرائـ اعمٜمٗمّمٚم٦م وىمد طم٘مّ هذا ُماٜمل قمغم إ نّ واجلقاب: ا

ُمٜمٝم٤م ضم٤مئز ًمٚمحٙمٞمؿ وواىمع  يماّل  إصقل شم٘مسٞمٛمٝم٤م إمم ُمتّمٚم٦م وُمٜمٗمّمٚم٦م وانّ 

ُمٜمف- 



 )ىتوجة البحث(

يمامل شمسع دم صح٦م اًم٘مقل سم٠مّن ؾمـ اًمتٙمٚمٞمػ هق إىمد اشمْمح ُمـ مجٞمع ُم٤م شم٘م

د شم٘مدُم٧م أدًمتف وٓ يٜماٖمل ًمٚمٛمرأة شمرك وىم ،ؾمٜملم هالًمٞم٦م وومس٤مد سم٘مٞم٦م إىمقال

ؾمٜم٦م عمقصم٘م٦م قمامر  ومت١مظمره٤م إمم أن شماٚمغ صمالث قمنمة٤مط ذم اعمٕم٤مُمالت طمتٞمآ

٦م ؾمٜمدًا ودًٓم٦م- ُم٦م اًمت٤مُمّ اعمت٘مدّ 

وفمٞمٗم٦م احل٤ميمؿ شم٘متيض اًمٗمٕمؾ  طمتٞم٤مط ومٞمٝم٤م ٕنّ وأُم٤م احلدود ومال يٛمٙمـ اإل

يذاء اًمٖمػم سمال ُمقضم٥م شم٘متيض اًمؽمك- وطمرُم٦م إ

وذم همػمه٤م يم٘ماقل يٜماٖمل ُمراقم٤مة آطمتٞم٤مط ذم اعمٕم٤مُمالت  :طم٤مل وقمغم أّي 

ُمٙمـ- ؿمٝم٤مدهت٤م إن أ

 اًمتلوٟمٙمتٗمل هبذا اعم٘مدار وٓ ٟمذيمر سمٕمض اعما٤مطم٨م اعمرشمآم٦م سم٤معمس٠مًم٦م و

شمٕمٜمقن قم٤مدة سمٕمٜمقان ومروع أو شمٜماٞمٝم٤مت- 

 واًمّمالة واًمسالم وًمٞمٙمـ هذا آظمر ُم٤م أردٟم٤م إيراده واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

مجٕملم حمٛمد وآًمف اًمٓمٞمالم اًمٓم٤مهريـ- قمغم ظمػم ظمٚم٘مف أ

ذم يقم اخلٛمٞمس ذم يقم اعمقًمقد اًمٜماقي اًماح٨م  ىمد شمؿ اًمٗمراغ ُمـ هذا

ومٝم٤م ٦م قمغم ُمنّم ذم اًما٘مٕم٦م اعما٤مريم٦م احلٞمدريّ هـ   0430سمٞمع إول. . ر07 اعما٤مرك 

آٓف اًمسالم واًمتحٞم٦م- 

قمز اعمٝمٜمدس ىمؾ إطم٘مر طمٞمدر سمـ احل٤مج وىمد طمرره سمٞمٛمٜم٤مه اًمداصمرة إ
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حمٛمد  ُمػمزا ( سمـ( سمـ اًمِمٞمخ قمكم )سمـ اًمِمٞمخ ُمٝمدي ) 0اًمديـ )دام قمزه(

اًمِمٞمخ اًمٕمٔمٞمؿ ؿمٞمخ حمٛمد  ٟمجؾ( ( سمـ اًمِمٞمخ حمٛمد ُمٝمدي )طمسلم )

)ٟمّقر اهلل شمٕم٤ممم  ( اعمٕمروف سمـ )ص٤مطم٥م آؿم٤مرات(اسمراهٞمؿ اًمٙمرسم٤مد )

 ُمْم٤مضمٕمٝمؿ أمجٕملم(-

وىمد اًمتحؼ اعمرطمقم اًمقاًمد سم٤مًمرومٞمؼ إقمغم ؾماح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمرب أوان ُمراضمٕمتٝم٤م ويم٤مٟم٧م ومجٞمٕم٦م وم٘مده  , 0

_  الذي كان  قمٚمٞمٜم٤م سمدرضم٦م يٕمن وصٗمٝم٤م سمحٞم٨م قمروم٧م ُمٕمٝم٤م ُمرشما٦م ُمـ طم٘مٞم٘م٦م  ىمقل أُمػم اعم١مُمٜملم )ع(

:)إن  _ٌعلمنً فً صغري حكمو ومىاعظو وٌأمرنً بحفظ كلماتو وخطبو )سالم هللا تعالى علٍو(

ّٓ ومٞمٝم٤م وُمـ ذُم٤مُم٦م اًمدٟمٞم٤م قمٜمد اهلل ؾماح٤مٟمف أّٟمف ٓ يٜم٤مل ُم٤م  ُمـ هقان اًمدٟمٞم٤م قمغم اهلل ؾماح٤مٟمف أٟمف ٓ يٕمَم إ

ّٓ سمؽميمٝم٤م(  -)شمٖمٛمّده اهللّ شمٕم٤ممم سمرمحتف اًمقاؾمٕم٦م وطمنمه ُمع ؾم٤مدشمف وُمقاًمٞمف( قمٜمده إ







 مصادر البحث

 ـ اًماٚمقغ: شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمساح٤مين ) ُمد فمٚمف(  0

( - شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ حمٛمد طمسـ اًمٜمجٗمل )26ـ ضمقاهر اًمٙمالم: اجلزء  2

إٟمثك ًمٚمِمٞمخ طمسـ ، سمح٨م ذم سمٚمقغ 7ـ جمٚم٦م آضمتٝم٤مد واًمتجديد اًمٕمدد  3

-  (اهلل طمسلم اًماِمػمي )ؾمّٚمٛمف

سم٤مىمر اإليرواين  ؾمتدٓزم: اجلزء إول شم٠مًمٞمػ أؾمت٤مذٟم٤م اًمِمٞمخـ اًمٗم٘مف آ 4

)ُمد فمٚمف(- 

 )ىمده(سمح٤مث اًمسٞمد حمٛمد اًمروطم٤مين، شم٘مرير أ6ء ـ ُمٜمت٘مك إصقل: اجلز 5

 (- سم٘مٚمؿ اًمسٞمد قماد اًمّم٤مطم٥م احلٙمٞمؿ )

 (- اًمِمٞمخ قمكم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ) اجلد ، شم٠مًمٞمػ6طمٙم٤مم- اجلزء ـ إ 6

ـ يمٚمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ اًمساح٤مين )ُمد فمٚمف(  7

اين اًمِمٞمخ اإليرو أؾمت٤مذٟم٤مـ دروس متٝمٞمدي٦م ذم اًم٘مقاقمد اًمرضم٤مًمٞم٦م شم٠مًمٞمػ  8

)ُمد فمٚمف(- 

ـ جمٚم٦م آضمتٝم٤مد واًمتجديد، اًمٕمدد اخل٤مُمس سمح٨م ذم سمٚمقغ اًمٗمتٞم٤مت  9

ًمٚمِمٞمخ اًمّم٤مٟمٕمل )طمٗمٔمف اهلل(- 

 -ـ اعمحغم ٓسمـ طمزم 01

- ٓسمـ ىمداُم٦مـ اًمنمح اًمٙماػم 00

يمؾ ُم٤م طمٙمٞمٜم٤مه قمـ ُمّم٤مدر أظمرى همػم هذه وم٢مٟمام طمٙمٞمٜم٤مه قمٜمٝم٤م  نّ وًمٞمٕمٚمؿ أ



 ؾمٚمسٚم٦م اًمرؾم٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م 011

- وًمف احلٛمد أوًٓ وآظمراً  ُمٜمٝم٤م ُما٤مذةسمتقؾمط سمٕمض هذه اعمّم٤مدر ومل ٟمٜم٘مٚمف 
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 22----------------------- -------------------ُم٘مت٣م إصؾ اًمٚمٗمٔمل-------
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